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Насичене життя дошкільнят елементарними економічними відомостями 

сприяє розвитку у них передумов реального економічного мислення, що 

зробить цей процес більш усвідомленим. Економічну освіту треба починати 

якомога раніше, бажано вже з дошкільного віку. 

Економічне виховання дошкільнят не тільки наближає дитину до 

реального життя, навчаючи його орієнтуватися у подіях, але й формує ділові 

якості особистості, що забезпечує наступність у навчанні між дитячим садом і 

школою. 

Дослідження сучасних вчених показують визначальний вплив 

економічних знань на розвиток дошкільнят, формування у дітей якостей 

раціонального споживача, який орієнтується на економічне ставлення до 

власних і суспільних ресурсів. Дослідження вчених показують, передумови 

економічної свідомості у дошкільнят складаються дуже рано, і якщо вони 

своєчасно не розвиваються, то можливо прояв негативних сторін в поведінці 

дітей, таких як неохайність, недбалість до речей, байдужість до зіпсованих 

предметів. Тож вже з самого раннього віку ми починаємо формувати у дітей 

бережливе ставлення до праці інших людей та всього навколишнього 

https://orcid.org/0000-0001-5553-8383
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середовища. Так, в програмі А.Д. Шатової «дошкільник і економіка» 

акцентується увага на необхідності забезпечити єдність трудової, моральної та 

економічної сторін виховання, що,у свою чергу, сприяє становленню ціннісних 

життєвих орієнтирів в дошкільному віці. Особливістю даної програми є 

розвиток економічних уявлень дітей через пізнавальну діяльність, що дозволяє 

розвивати інтерес до людей різних професій, виховувати дбайливе ставлення до 

іграшок і предметів оточення, розвивати творчі здібності у вирішенні ігрових 

завдань. 

У дослідженнях А.Д. Шатової було виявлено, що діти старшого 

дошкільного віку здатні співвідносити економічні поняття з певними 

життєвими ситуаціями, що свідчить про прискорення економічної соціалізації 

сучасних дошкільнят.  

Економічні знання надають соціальну спрямованість, що дозволить 

дитині згодом, вибудовувати правильну лінію власної поведінки, способом 

заробляння і розумному використанню. Сприятливі, комфортні умови, створені 

в групі дозволяють кожній дитині реалізувати свої здібності. [5] 

Економіка – це, перш за все, розв’язання двох ключових питань: звідки 

беруться засоби (не обов'язково гроші) і як ними розпорядитися, при цьому 

відсутність одного з них робить недієздатним другий. Лише у єдності, вважає 

Валіцкая А.П. [1, с. 31] 

Старший дошкільний вік є сензитивним періодом розвитку пам'яті, уваги 

мови, формування творчих уявлень, а також економічної соціалізації. Аналіз 

дитячих ігор, питань, розмов свідчать про інтерес дітей до проблем, пов'язаних 

з економікою. Причинами цього вважається проникнення економіки, 

насамперед, у життя сім'ї, де дитина і стикається з економічними проблемами, 

які частіше за все обговорюють члени родини. Цілком зрозуміло: чим раніше 

ми розпочнемо економічну освіту дітей, тим усвідомленішими, раціональними 

та розумнішими будуть їхні дії та вчинки, бо саме в цьому віці діти опановують 

первісний досвід елементарних економічних відносин. 
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Сучасні дослідження вчених (А. Богуш, Н. Гавриш, Н. Грама, Г. 

Григоренко, Р. Жадан, Л. Кларін, Е. Курак, А. Шатової, А. Смолєнцевої) 

свідчать про необхідність впровадження економічної освіти саме з дошкільного 

віку та вказують на роль і вагомість економічної грамотності: знайомства дітей 

з ринковими відносинами, економічними уявленнями (про працю, гроші, 

професії, бюджет сім’ї, про якості людини-господаря), економічними 

поняттями (категоріями) та безпосереднім застосовуванням їх у різних видах 

діяльності. Для виявлення впливу національно-територіальних особливостей, 

формування у дітей економічних знань проводились крос-культурні 

дослідження.    

Дудник Н. А. розглядає формування економічної компетенції 

дошкільників як психолого-педагогічну проблему [3]. Вона зазначає, що у дітей 

дошкільного віку завдяки вивченню основ економіки розвиваються такі уміння 

та навички: розвивається економічне мислення; краще засвоюються економічні 

поняття (потреби, природні ресурси, товари тощо); набуваються елементарні 

навички, що необхідні для існування в сучасному світі; створюються основи 

для подальшого глибокого вивчення економіки у школі; формуються мотиви до 

пізнання економічних знань [3, 106]. При цьому автор зазначає, що в таких 

умовах у дітей дошкільного віку "збагачується дитячий словник, починають 

розвиватися почуття власної гідності, вміння чесно змагатися і не боятися 

програвати, прагнення доводити розпочате до кінця, здоровий інтерес до 

грошей" [3, 106]. Також Дудник Н. А. наголошує на тому, що завдяки введенню 

в життя дітей дошкільного віку елементів економічних відомостей, у них 

закладаються передумови економічного мислення [3, 107]. Внаслідок чого, у 

дітей цього віку починають проявлятись елементи дедуктивного мислення, а 

також мова виступає у ролі регулятора поведінки та діяльності дітей. У 

результаті діти старшого дошкільного віку (5-6 років) мають змогу розуміти 

такі поняття, як "ціна", "гроші", "сімейний бюджет" (при цьому розрізняючи 
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дохід та витрати), та інші, що є основою у формуванні економічної 

компетентності дошкільнят [3, 107]. 

Інший науковець – Курак Е. А. зазначає, що одним з визначних факторів 

формування економічної компетенції є взаємодія з сім’єю, де проходить 

економічна соціалізація дитини. Даний процес ґрунтується на наявному 

сімейному досвіді: "Повсякденний облік сімейних витрат і доходів, правильне 

використання дорослими кожної копійки, дбайливе ставлення батьків до 

продуктів харчування та речей демонструють дитині повагу до праці, людей 

праці; формують дбайливе ставлення до всього створеного людиною; вчать 

дитину раціональної організації праці" [4].  

Дослідники підкреслюють, що в дошкільному віці метою економічної 

освіти має бути лише формування навичок економічного мислення, а не 

ретельне, всебічне вивчення тих або інших економічних категорій. Н.Г.Грама 

вказує на те, що механізми забезпечення впродовж всього періоду навчання 

дитини в гармонійному здійсненні економічної грамоти полягають в єдності 

змісту, послідовному розвитку елементарних економічних знань, умінь, 

навичок з постійним ускладненням їх відповідно віку дітей [2, с. 67]. 

Економічні знання потрібні всім, і діти дошкільного віку не виняток. З 

проблемами економіки їх зіштовхує сучасне життя. Уже в дошкільному 

дитинстві зі звичної ролі безтурботного споживача дитина спочатку стає 

свідомим споживачем, а пізніше – творцем предметів споживання.  

Таким чином, проблема свідомого залучення дітей до економічного 

простору в умовах сучасного розвитку освіти є вкрай важливим напрямком 

педагогіки. Актуальність і необхідність неї очевидна. І існує необхідність 

впровадження економічної освіти саме з дошкільного віку. 

Формування та збагачення первинного економічного досвіду не лише 

забезпечить дошкільникам наявність елементарних економічних знань, 

готовності до варіативних дій, сформованість вольових якостей, але й стане 

підґрунтям для подальшого економічного досвіду. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДИТЯЧОГО ХАРАКТЕРУ 

 

Мишаківська Людмила Олександрівна 

викладач Кремненецького педагогічного коледжу  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

 

Здавна під терміном «характер» розуміють стійкі особливості, сукупність 

стійких властивостей або ознак, які відрізняють предмети, явища. Однак у 

давнину цей термін рідко використовувався. Тільки з XIX ст. слово «характер» 

з різними відтінками свого загальноприйнятого значення починає широко 

використовуватися і міцно входить у повсякденну та наукову мову. 

Характер відіграє основну роль у виявленні змісту внутрішнього світу 

людини, в ньому виявляється її «Я», її життєва позиція. В характері сутність 

особистості дістає своє яскраве й повне виявлення. І хоч особистість не 

зводиться лише до характеру, знати характер – це, по суті, знати 

особистість [4]. 

Психологи вирізняють кілька ознак характеру: 

 По-перше, під характером розуміють якість особистості, дещо 

особливе в психічному складі людини, що відрізняє її від інших людей. 

 По-друге, підкреслюється стійкість характеру і водночас його 

пластичність. 

 По-третє, визначається вираження характеру в поведінці або у 

формально-динамічних рисах, так званих безпосередніх, первинних, 

швидких,емоційно забарвлених реакціях на зовнішні впливи, чи в усвідомлених 

прагненнях діяти згідно з моральними нормами та принципами співжиття [2]. 

Характер – це цілісний компонент особистості, функція якого полягає в 

об’єктивізації її спрямованості у формі стійких рис, виражених у специфічних 

та відносно константних способах поведінки. 
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Нерідко характер зводиться до волі, яку називають «хребтом характеру». 

Прихильники такого погляду розуміють під характером тільки взаємозв’язки 

вольових рис, що збіднює поняття «характер». Але, окрім вольових рис, у 

структурі характеру необхідно виділяти також моральні, емоційні та 

інтелектуальні риси [5]. 

Основними компонентами характеру є: 

 життєва спрямованість (потреби, інтереси, переконання); 

 розумові якості (спостережливість, розважливість, гнучкість 

розуму); 

 емоційні якості (зміст і спрямованість почуттів); 

 вольові якості (виразність, постійність, твердість, здатність долати 

труднощі, рішучість, сміливість, наполегливість, цілеспрямованість); 

 звички (майже автоматизовані способи діяння). 

Усі вони взаємопов'язані, час від часу певний компонент домінує у 

поведінці. їх поєднання має індивідуальні особливості. Навіть в однієї людини 

залежно від конкретних умов життя проявляються різні риси характеру. У 

дошкільному закладі вона може виявляти належний рівень культури 

спілкування, уміло налагоджувати дружні стосунки, не конфліктувати, а вдома 

демонструвати протилежний спосіб поведінки. Подібні прояви можуть 

стосуватися різних аспектів її життєдіяльності [3]. 

У двох однакових за характером людей неможлива однакова поведінка, 

адже з моменту народження вони опиняються під різним впливом (сімейні 

умови, спосіб виховання, спілкування з родичами, дитячий колектив, довкілля 

тощо). Все це формує індивідуальні особливості нахилів, інтересів, почуттів, 

розуму, волі, характеру загалом. 

Основну роль у формуванні та розвитку характеру дитини відіграє її 

спілкування з усіма навколо. У властивих для дитини вчинках і формах 

поведінки вона насамперед наслідує близьких дорослих людей і через емоційне 

підкріплення засвоює форми їхньої поведінки. 
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Найсприятливішим періодом життя для становлення характеру 

вважається вік від 2-3 до 9-10 років, коли діти багато і часто спілкуються, як з 

дорослими, так і з ровесниками, та відкриті для сторонніх впливів, і з 

готовністю їх приймають, наслідуючи всіх і в усьому. Дорослі люди в цей час, 

маючи необмежену довіру у дитини, можуть впливати на неї словом, вчинком 

та дією, що створює сприятливі умови для підкріплення необхідних форм 

поведінки [1]. 

Стиль спілкування дорослих один з одним на очах у дитини, спосіб 

спілкування з нею самою дуже важливі для становлення характеру. Особливо 

це стосується спілкування батьків з дитиною і передусім мами. Те, як діють 

батьки щодо дитини, через багато років стає способом встановлення нею 

стосунків зі своїми дітьми. 

Першими у дитини закладаються такі риси, як доброта, 

комунікабельність, емпатійність, а також протилежні: егоїстичність, сухість, 

байдужість до людей. 

Важливе значення для формування характеру має трудова діяльність. В 

ній закладається працелюбство, акуратність, добросовісність, відповідальність, 

наполегливість. 

Формування якостей характеру в дошкільному віці відбувається у грі та 

доступних видах домашньої праці. Великий вплив на їхній розвиток має 

адекватна віку та потребам дитини стимуляція з боку дорослих. В характері 

дитини цього віку зберігаються і закріплюються в основному такі риси, які 

постійно отримують схвалення. 

Підводячи підсумок, варто зазначити, що характер на відміну від 

темпераменту, ми можемо скоригувати та покращити. І варто пам’ятати, 

дитина – це віддзеркалення дорослих. Головне завдання батьків та педагогів 

подавати дитині хороший приклад та всебічно розвивати її. 
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Сучасна педагогічна наука розглядає процес навчання як цілеспрямовану 

взаємодію педагога та дитини. Освіта, виховання та розвиток особистості – 

основні функції навчання, які тісно взаємопов'язані. У процесі різноманітних 

форм фізичного виховання діти отримують знання, в них формуються рухові 

вміння та навички, розвиваються фізичні якості, виховуються позитивні 

моральні та вольові риси характеру[3].  

Змістом навчання у дошкільних закладах є «Програма виховання та 

навчання в дитячому садку».  

У процесі навчання вихователь передає дітям соціальний досвід 

оволодіння різноманітними руховими діями, спрямованими на їх розвиток та 

удосконалення[1]. 

Засвоєння нових рухових дій потребує від дитини певних фізичних та 

психічних зусиль, подолання труднощів. У кожному окремому випадку нове 

рухове завдання для дитини є певним протиріччям відносно реального рівня 

розвитку рухів (вмінь та навичок, які вже сформовані у неї). 

 Подолання цього протиріччя й становить рушійну силу розвитку. Під час 

виконання фізичних вправ відбуваються глибокі зміни у діяльності м'язів, 

центральної нервової системи і всіх внутрішніх органів, що сприяє покращанню 

здоров'я та фізичного розвитку дітей [4].  

Загальне зміцнення здоров'я тісно пов'язане з підвищенням фізичної 

працездатності організму, яка проявляється у збільшенні сили, підвищенні 
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швидкості та витривалості. Таким чином, у процесі навчання рухових дій 

вирішується завдання у дітей різних вікових груп. Навчання рухових дій 

передбачає повідомлення дітям певних знань з фізичної культури, зокрема 

правил рухливих ігор, найраціональніших способів виконання рухів[3]. 

Орієнтування у складних ігрових ситуаціях, вміння аналізувати техніку 

фізичних вправ позитивно впливає на розумовий розвиток дитини. Реалізація 

навчальних завдань органічно пов'язана з виховними завданнями. Поняття про 

виховний характер навчання є однією з основних закономірностей фізичного 

виховання. 

 Відомий російський вчений П.Ф. Лесгафт розглядав фізичні вправи як 

дійові засоби впливу на психіку людини, на її особистість у цілому. Виконуючи 

фізичні вправи та беручи участь у рухливих іграх діти одержують уявлення про 

моральні норми поведінки та позитивні вчинки (про чесність, товариськість, 

взаємодопомогу та ін.), систематичне вправлення в них розвиває у 

дошкільників вольові якості (сміливість, наполегливість, рішучість та ін.). 

Емоційна насиченість більшості фізичних вправ посилює їхній вплив на 

формування особистості дитини[4]. 

 Навчання фізичних вправ здійснюється переважно в колективних формах 

роботи (заняття, ранкова гімнастика та ін.), де у дітей виховується почуття 

колективізму, дисциплінованості, організованості. Таким чином, у процесі 

навчання рухам у дітей зміцнюється здоров'я, покращується фізичний розвиток, 

розвиваються розумові здібності, виховуються позитивні моральні і вольові 

якості. Все це у тісному взаємозв'язку здійснює комплексний вплив на 

формування всебічно розвиненої особистості [2]. 

Спеціальні знання та рухові дії як предмет навчання у фізичному 

вихованні дошкільників вимагають від вихователя володіння певними 

способами викладання. Знання характеристик методів навчання дозволяє 

вихователю правильно орієнтуватися у різноманітті цих способів і відбирати 

найбільш оптимальні для вирішення навчальних завдань. Метод – це система 
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послідовних способів взаємопов'язаної діяльності педагога та дітей, спрямована 

на досягнення поставлених завдань навчання. Відповідно до дидактичних 

завдань та умов навчання кожний метод реалізується за допомогою методичних 

прийомів, що входять до складу даного методу. Методичний прийом – це 

частина методу, спрямована на реалізацію методу відповідно до конкретних 

завдань навчання. Основна відмінність між методом та прийомом в обсязі та 

характері тих навчальних завдань, які вирішуються за їхньою допомогою: 

метод спрямовано на реалізацію загального навчального завдання в цілому, а 

прийом – на вирішення більш часткового завдання. Наприклад, під час 

вивчення дітьми загальнорозвиваючих вправ вихователь показує їх (це метод) і 

при цьому коротко пояснює положення рук, ніг або тулуба (це прийом). 

Спеціальну систему методів та методичних прийомів навчання, а іноді і форм 

організації дітей під час виконання фізичних вправ, прийнято називати 

методикою навчання. У подібному випадку мова йде про методику навчання 

дітей певної вікової групи основним рухам (стрибки у довжину, лазіння по 

гімнастичній стінці та ін.) [2]. 

У процесі фізичного виховання дошкільного віку застосовуються три 

групи методів навчання: наочні, словесні та практичні. Наявність трьох груп 

методів забезпечує ознайомлення дошкільників з рухом, що вивчається, за 

допомогою різних аналізаторних систем організму дитини (зір, слух та відчуття 

самого процесу рухової дії). Перші групи методів створюють передумови для 

правильного сприйняття рухової дії, розуміння, як вона виконується, а третя 

для безпосереднього її виконання певним способом.( Рис.1) [2]. 
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Рис. 1 – Методи навчання [2]  

Навчання у фізичному вихованні [3]  – це сумісна діяльність педагога та 

дітей, спрямована на оволодіння дошкільниками системою знань, рухових 

умінь та навичок, розвиток рухових якостей, виховання позитивних моральних 

та вольових рис характеру. Знання закономірностей цього процесу забезпечить 

найбільш раціональний зміст кожного етапу навчання рухової дії, допоможе 

вихователю здійснювати диференційований підхід, більш структурно та чітко 

планувати систему занять, враховувати умови, в яких відбувається навчання. 

Процес оволодіння руховою дією починається з формування вміння, яке 

спирається на попередньо отримані знання щодо виконання вправи, яка 

вивчається, та особистий руховий досвід дитини. 
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Современные изменения, происходящие в мире, обновление 

образовательных стандартов диктуют новые требования к подготовке 

подрастающего поколения. Традиционное базовое образование, получаемое в 

начале жизни, не успевает за возрастающим потоком знаний, которые 

постоянно обновляются. Раскрытие личности ребенка, имеющего необычный 

взгляд на обычные вещи, развитие его индивидуальности, креативного 

мышления, инициативности, творческого потенциала, пространственного 

воображения – те качества, которые становятся первостепенными в воспитании 

современного ребенка дошкольного возраста. 

Формирование дизайнерских умений обусловлено требованиями 

образовательных стандартов дошкольного образования, где обозначено, что 

ознакомление с дизайнерской деятельностью включено в обязательное 

содержание учебной программы дошкольного образования и должно 

обеспечивать развитие личности воспитанника в данном виде деятельности (как 

в специально организованной, так и нерегламентированной деятельности). 

К тому же «ориентированность на возрастные и индивидуальные 

потребности и возможности каждого воспитанника, поддержка инициативы и 
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самостоятельности, рациональное чередование в образовательном процессе 

активности воспитанников и взрослого, обогащающего их опыт по реализации 

собственного потенциала, организация коллективной деятельности» [1] – те 

психолого-педагогические условия организации качественного 

образовательного процесса, которые сочетаются в дизайнерской деятельности.  

Также отмечается, что реализация задач в области детского дизайна 

(использование разных видов изобразительной деятельности в процессе 

занятий дизайном; создание доступных объектов дизайна своими руками 

самостоятельно и совместно с другими детьми, экспериментирование с 

различными художественными материалами и техниками) возможна лишь при 

сформированных дизайнерских умениях и является обязательной 

составляющей результатов освоения воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования. 

Также необходимость оптимизации образовательного процесса в 

направлении детского дизайна обусловлена противоречиями между 

значимостью формирования дизайнерских умений у детей дошкольного 

возраста и отсутствием современной методики их формирования, между 

необходимостью формирования в дошкольном возрасте первоначального опыта 

самовыражения в изобразительном творчестве: возможности реализовать свои 

замыслы, самостоятельно находить различные способы и средства выражения с 

целью преобразования окружающей действительности и недостаточным 

количеством учебно-методической документации, необходимой для реализации 

данного аспекта дошкольного образования. 

Однако, следует отметить, что в дошкольной педагогике сущность 

понятия «дизайнерские умения детей дошкольного возраста» не определено. 

Потому задача по конкретизации предложенного термина является 

основополагающей для данной статьи. 
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Для конкретизации понятия «дизайнерские умения детей дошкольного 

возраста» мы опирались на понятия «дизайн», «умения», «дизайнерские 

умения». 

Современные исследователи определяют дизайн как специфическую 

сфера деятельности по разработке (проектированию) предметно-

пространственной среды (в целом и отдельных её компонентов), а также 

жизненных ситуаций с целью придания результатам проектирования высоких 

потребительских свойств, эстетических качеств, оптимизации и гармонизации 

их взаимодействия с человеком и обществом. 

Детский дизайн – это новая художественно-проективная деятельность по 

созданию продукта с целью преобразования окружающей действительности, не 

имеющая единственно верного решения. 

В психолого-педагогической литературе сложилось неоднозначное 

мнение по поводу трактовки понятия «умение». Умение рассматривают как 

самый элементарный уровень выполнения действий, и мастерство человека в 

данном виде деятельности. Так, например, Петровский А. В., Наумчик В. Н. 

трактуют данный термин как освоенные субъектом способы выполнения 

практических и теоретических действий на основе уже имеющихся знаний, 

жизненного опыта и навыков. В педагогическом словаре Г.М. Коджаспировой 

умение также обозначено как «подготовленность к практическим и 

теоретическим действиям, выполняемым быстро, точно, сознательно, на основе 

усвоенных знаний и жизненного опыта» [2]. Отмечается, что оно формируются 

путем упражнений и создает возможность выполнения действий не только в 

привычных, но и в изменившихся условиях  

Рубинштейн трактовал умения как «элементы деятельности, 

позволяющие что-либо делать с высоким качеством, например, точно и 

правильно выполнять какое-либо действие, операцию, серию действий или 

операций» [3]. 
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Нет однозначного мнения и по поводу последовательности формирования 

умений и навыков. В работах К. Н. Корнилова, А. М. Левитова умения 

рассматриваются как незавершенный навык, а навык как действие, 

выполняющееся на более высоком уровне. В. А. Сластенин трактует умение как 

«систему взаимосвязанных действий, творческие действия, выполняющиеся в 

новых условиях» [4]. По К. К. Платонову умение – начальный этап 

формирования навыка. «При этом умение характеризуется правильным, но не 

уверенным и медленным выполнением действия, с сознательным контролем 

каждого его элемента. В процессе постоянно проводимых упражнений умения 

совершенствуются, достигают своего высшего уровня, который обеспечивает 

точное, быстрое и уверенное выполнение действия с контролем за его 

конечным результатом. Он определяет умение как высшее человеческое 

свойство, формирование которого является целью педагогического процесса, 

его завершением» [5]. В работах Ю.К. Бабанского, И.Я. Лернера. М.И. 

Скаткина умение – способ восприятия и переработки информации.  

Дизайнерские умения определяются в литературе как «совокупность 

художественных, конструкторских и проектных действий, определяющих 

способность создавать объекты в соответствии с законами красоты и 

функциональности в единстве их утилитарного и художественного решения на 

основе ранее полученных теоретических знаний и приемов выполнения 

проектов» [6].  

Также дизайнерские умения – это освоенные человеком способы 

преобразовательной деятельности по законам красоты. 

На основе вышеуказанных терминов (дизайнерские умения, умения) мы 

конкретизировали понятие «дизайнерские умения» применительно к 

дошкольному возрасту. 

Дизайнерские умения детей дошкольного возраста – это «совокупность 

осмысленных ребенком художественных и проектных действий (способов их 

выполнения), выполняемых на основе приобретенных знаний и навыков, 
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определяющих способность к созданию продуктов, ориентированных на 

эстетическую организацию пространства и создание красивых полезных 

предметов, составляющих среду ребенка» [7].  

Основываясь на данном конкретизированном понятии и содержательной 

части учебной программы дошкольного образования (компонент «Детский 

дизайн»), нами были выделены структурные компоненты дизайнерских 

умений: художественный и проектный [7].  

Содержание художественного компонента «включает: художественное 

восприятие (понимание художественного образа, установление связи между 

создаваемым образом и средствами выразительности, проявление эмпатии и 

т.д.); технические умения и навыки (передача формы, строения и пропорций 

предмета, композиция, цвет, умение создавать выразительные образы при 

работе с различными материалами и т.д.), творческие способности 

(воображение, способность создавать оригинальные образы), художественно-

эстетическое оценивание (умение воспринимать и оценивать эстетические 

качества окружающего предметно-пространственного мира, собственные 

продукты деятельности и продукты деятельности своих партнеров и т.д.)» [7]. 

Проектный компонент включает: организационные умения (выдвижение 

проблемы, определение цели проекта, выстраивание этапов его реализации, 

выбор необходимых средств); коммуникативные (совместное решение задач на 

каждом этапе реализации проекта, умение сотрудничать); презентационные и 

рефлексивные (представление продуктов-результатов, защита и оценивание 

результатов и самого хода работы). 

Процесс формирования умений и навыков является длительным и, как 

правило, занимает не один год, а многие из умений формируются и 

совершенствуются в течение всей жизни человека. 

В.А. Сластенин указывает, что «умения образуются в результате 

упражнений, которые варьируют условия учебной деятельности и 
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предусматривают ее постепенное усложнение, и направляются четко 

осознаваемой целью» [4]. 

Абдулина О.А. утверждает, что формирование умений основано на 

овладение способами и приемами обучения и воспитания, на использовании 

психолого-педагогических и методических знаний [8].  

Базируясь на том, что в основу дизайнерской деятельности мы 

закладываем те умения и навыки, которые были приобретены в других 

направления образовательной области «Изобразительное искусство», мы 

можем утверждать о присутствии положительного влияние приобретенного 

опыта усвоенных действий на овладение новыми умениями, которое принято 

называть – переносом. 

Перенос возникает тогда, когда в ранее усвоенных действиях и тех 

действиях, которые усваиваются, есть общие приемы. При этом элементы ранее 

усвоенных действий включаются в структуру вновь усваиваемого действия, в 

результате, этим облегчают и ускоряют процесс овладения им.  

Методики и методические основы формирования умений представлены в 

педагогических и психологических работах О. А. Абдулиной, В. А. Сластенина, 

С. Л. Рубинштейна, К. К. Платонова и др. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы мы посчитали 

целесообразным установить следующие уровни овладения действиями, 

соответствующими дизайнерским умениям: 

0 уровень – воспитанники совершенно не владеют дизайнерскими 

умениями (нет умения). 

1 уровень – воспитанники знакомы с характером данного действия, 

умеют выполнять его лишь при достаточной помощи взрослого; 

2 уровень – воспитанники умеют выполнять данное действие 

самостоятельно, но лишь по образцу, подражая действиям учителя или 

сверстников; 
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3 уровень – воспитанники умеют достаточно свободно выполнять 

действия, осознавая каждый шаг. 

4 уровень мы не устанавливаем, так как на донном этапе умение 

переходит в разряд навыка (воспитанники автоматизировано, свернуто и 

безошибочно выполняют действия), что выходит за рамки нашего 

диссертационного исследования. 

Однако следует подчеркнуть, что дизайнерские умения не должны 

достигать уровня автоматизации и становиться навыками, так как последующие 

их формирования будет продолжаться в начальной школе.  

Таким образом, анализ литературы позволяет сделать вывод, что детский 

дизайн является относительно новым, мало изученным видом деятельности, 

который только начинает своё развитие. Формирование дизайнерских умений, 

которые включают в себя умение анализировать изделия, планировать свою 

деятельность, создавать выразительные образы при работе с различными 

материалами, применять знакомые художественные техники, воспринимать и 

оценивать эстетические качества окружающего мира, представляет собой 

сложный и длительный процесс. Отсутствие методической литературы и 

разноплановость взглядов на развитие дизайнерских умений не позволяет 

производить совершенствование данного вида деятельности в оптимальном 

режиме. 
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 Педагогічну методологію системного підходу обґрунтували Л. 

Берталанфі (1969), М. Каган (1996), Н. Кузьміна (1993) та ін., які підкреслювали, що 

системний підхід дозволяє розкрити цілісність досліджуваної проблеми, а також, 

виходячи зі складності його компонентів, визначити механізми, що породжують цю 

цілісність, позначити різноманітні типи зв’язків й об’єднати їх в єдину теоретичну 

спільність.  Під впливом ідей синергетики в педагогіці С. Я. Батишев, В. Ю. 

Биков, В. Д. Данчук, Л. А. Руденко запропонували поняття системно-

синергетичної теорії виховання та навчання. Її складовими частинами є: 

системно-рольова теорія виховання особистості, синергетична теорія виховної 

взаємодії, системно-функціональна теорія виховної діяльності та 
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самовиховання особистості, теорія позанавчальної системи виховання – 

системи орієнтованого людинознавства. Вона дає нові й системні уявлення про 

суть, цілі, задачі, зміст виховання, процес виховання особистості, дозволяє 

уникнути багатьох помилок, які накопичені в авторитарній і лінійно-

догматичній теорії, що призвели до нинішньої кризи виховання [3]. 

Така активізація системних досліджень у царині педагогіки зумовлюється 

необхідністю утвердження нової методологічної бази, що змогла б забезпечити 

високий рівень професійної підготовки майбутнього фахівця початкових класів 

у системі закладів вищоїх освіти. 

Зупинимося на найбільш важливих положеннях стосовно системного 

підходу, які, на думку провідних учених, є певною мірою фундаментом для 

формування творчих засад майбутнього вчителя не тільки близьких, а й 

віддалених результатів своєї майбутньої педагогічної діяльності. 

Вища професійна освіта за своєю природою – системний об’єкт, складний 

як за структурою, змістом, функціями, так і за чисельною взаємодією з усім 

соціальним середовищем. Системи можуть виконувати різні функції. Для нас 

важлива система, у якій здійснюються освітні функції. Система, у якій вони 

здійснюються, називається педагогічною. Педагогічна система визначається як 

багатопланове утворення, яке містить множину взаємопов’язаних елементів, що 

утворюють певну єдність, цілісність, володіють інтегративними властивостями 

й підпорядковуються меті виховання, освіти й навчання. 

За твердженням дослідника дидактичної системи В. Бондаря, будь-яка 

наука є сферою людської діяльності, функцією якої є розроблення теорії й 

систематизація об’єктивних знань про дійсність. Дидактика досліджує 

діяльність з отримання нового наукового знання про педагогічну реальність, а 

також її результат – систему знань, що лежать в основі методики навчання 

дітей різних предметів [1]. Відповідно до системного підходу, процес навчання, 

принципи навчання, зміст освіти, форми організації навчання, методи навчання, 

результати учіння необхідно розуміти як сукупність взаємопов’язаних проблем, 
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які знаходяться у певному співвідношенні одна з одною. Цілі й завдання освіти 

є вихідними під час визначення, уточнення, удосконалення її змісту, який, у 

свою чергу, впливає на корекцію завдань освітнього процесу. Орієнтація 

системного підходу на структуру, зв’язки й відносини не означає, що він 

несумісний з принципом історизму. Вони досить тісно пов’язані через, 

насамперед, «онтологічні обставини». Адже системний підхід має справу 

зокрема із розвивальними системами, які включають у якості найважливішої 

характеристики поняття часу [7 , с. 208]. 

У даній статті ми маємо намір використати базові принципи системного 

підходу до вивчення проблеми формування й розвитку професійної компетентності 

майбутнього вчителя початкової ланки освіти як компонента професійної культури 

особистості, що формується у процесі навчання. Це дозволить змоделювати 

професійно зорієнтовану систему роботи у закладі вищої освіти, визначити 

структуру, закономірності й умови її функціонування, а також критерії її 

ефективності. Саме системний підхід у взаємозв’язку з синергетичним підходом на 

сучасному розвитку педагогічної науки може забезпечити створення нової 

методологічної основи для наукових досліджень і вивести педагогіку й дидактику на 

новий теоретичний та практичний рівні. 

Аналізований підхід грунтується на положенні про те, що специфіка 

складного об’єкта (системи) не вичерпується особливостями його складових, вона 

пов’язана з характером взаємодії між елементами. У сучасній науці під системою 

розуміють упорядковану множину взаємопов’язаних та взаємозалежних елементів 

(педагогічних об’єктів), що утворюють цілісну єдність й підпорядковані меті 

навчання й виховання людини. Загальне визначення системи: упорядкована певним 

чином безліч елементів, взаємопов’язаних між собою, що створюють цілісну 

єдність.  

Система дозволяє зрозуміти явища та предмети навколишнього світу не 

ізольовано, а в тісному зв’язку, виявити закономірності їх функціонування та 

взаємодії.  
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Дослідниками виокремлено такі базові ознаки системи: 

– існує певний порядок розташування та взаємодії матеріалів, енергії й 

інформації (конструкція, структура системи); 

– існує мета, для досягнення якої створена система; 

– матеріали, енергію чи інформацію розміщено відповідно до заздалегідь 

установленого порядку; 

– існує сукупність переваг (пріоритети, критерії, оцінки), що забезпечує 

оптимальне (раціональне, переважне) поєднання та взаємодію елементів системи 

[5]. 

Завдяки універсальності системного підходу як наукового методу пізнання 

реальності повинна існувати загальна методологія формування професійної 

культури. Системна методологія повинна пов’язувати в певній послідовності дії всіх 

учасників соціально-педагогічної системи щодо формування професійної 

компетентності як складової культури майбутнього фахівця, навчальних закладів та 

роботодавця; ідеологів реформ освіти та конкретних реалізаторів навчально-

виховних програм; всіх складових навчального процесу середніх та вищих закладів 

освіти; тих, хто навчається; етапи діяльності навчального закладу стосовно 

формування професійної культури особистості від побудови вихідної концепції до 

конкретного плану дій. Це є мікросистема від названої макросистеми (професійної 

освіти), а саме – формування й розвиток професійної компетентності майбутнього 

вчителя початкових класів у процесі професійної підготовки. Ця мікросистема 

стосується дидактичного (методичного) аспекту підготовки професійно 

спроможного фахівця початкової ланки освіти. Тому, на наш погляд, актуальним є 

визначення методичної системи як складової загальної культури фахівця. У праці Н. 

Грицай [2, с, 6] знаходимо визначення методичної культури як сукупності 

сформованих загальних, спеціальних та конкретних методичних умінь, що 

формуються на основі знань, набутих під час вивчення конкретного предмета 

(педагогіки, психології, методики навчання) й пов’язані з вивченням цього предмета 

в системі освіти. 
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Методичну культуру формує діяльність. Дослідники Т. Руднєва та Н. 

Соловова поняття «методична діяльність» уважають самостійним видом 

професійно-педагогічної діяльності, яка передбачає процедуру виконання 

методичних розробок; методична робота визначається автором як спланована 

діяльність педагогів, спрямована на вдосконалення існуючих і розробку нових 

принципів, форм та методів організації навчального процесу [6]. Аналіз 

методичної системи й окремих її компонентів відбувається тільки в тому випадку, 

коли він пов’язується з системою методичних рекомендацій стсовно кожного 

навчального предмету. Методичні рекомендації конкретизують зміст, який 

відповідає цим цілям і завданням, указують на форми організації навчальної 

діяльності при розгляді конкретних питань, на відбір необхідних засобів навчання і, 

ґрунтуючись на цьому, відповідають на питання вибору відповідних методів 

навчально-виховної діяльності. 

У нашій роботі ми поєднуємо дидактичну й методичну систему (які самі є 

педагогічними системами) з технологічною, тобто створюємо якісно нову систему, 

результатом функціонування якої є формування у студентів якісно нової системи 

професійної знань і вмінь, яким притаманні технологічні й творчі властивості. 

Таким чином, процес формування професійної компетентності – складна 

інтегративна система, і функціонування її виявляється ефективним і повноцінним за 

умови взаємодії всіх її складників та супровідних чинників цього процесу: 

навчальних планів, програм, навчально-методичного забезпечення, системи 

самостійної та групової роботи, усвідомлення особистісних та соціальних інтересів, 

розуміння майбутніми вчителями мети своєї діяльності та діяльності викладача. 

Застосування ідей системного підходу до вивчення проблеми формування 

й розвитку професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів 

дозволить змоделювати комунікативно орієнтовану систему роботи у вищих 

закладах освіти, визначити структуру, закономірності й умови її 

функціонування, а також критерії визначення її ефективності. Процес 

формування професійної компетентності – складна система і функціонування її 
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виявляється ефективним та повноцінним за умови взаємодії всіх основних та 

супровідних чинників цього процесу (усвідомлення особистих та соціальних 

інтересів, розуміння майбутніми вчителями специфіки навчальних планів, 

програм, системи теоретичної та практичної підготовки, спрямованість на 

учіння й самовдосконалення, рефлексія й емпатія тощо). 

Основними етапами реалізації системи формування професійної 

компетентності майбутнього фахівця початкових класів у педагогічних 

університетах є такі: діагностичний, пропедевтичний, основний, завершальний 

та коригувальний. Вони охоплюють період професійної підготовки 

майбутнього вчителя як під час набуття ступеня «бакалавр», так і у процесі 

опанування ступенем «магістр».  

Нова професійна роль вчителя – його готовність до цілісного сприйняття 

учня і його здатностей під час вивчення конкретного навчального предмета, 

забезпечення системного розвитку школяра, системне бачення світу [4], що 

вимагає розроблення теоретичного підґрунтя системної підготовки 

майбутнього вчителя молодших школярів.  
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   Одним із актуальних питань на сучасному етапі розвитку суспільства є 

формування соціальної компетентності  молодших школярів. Дана 

компетентність є невід’ємною складовою повноцінного гармонійного розвитку 

особистості.  Формування й розвиток соціальної компетентності у шкільному 

віці  може стати основою для подальшої успішної реалізації дитини в обраній 

сфері діяльності. Тому цьому питанню має бути приділено достатньо уваги.  

Зважаючи на ситуацію в країні, питання успішної соціалізації дитини як 

складової соціальної компетентності загострилось. Викликом сучасності є 

впровадження дистанційного навчання.  

Протягом всього життя людина перебуває  у соціальному середовищі, 

починаючи з дитинства, знаходиться  у певних  соціальних стосунках, здобуває 

навички  соціальної поведінки, адаптується до умов, які ставить перед нею 

суспільство. Тому сформована соціальна компетентність є необхідною умовою 

для життя і розвитку в суспільстві. Вона характеризує людину як відкриту до 

всього нового сформовану особистість, яка володіє навичками соціальної 

поведінки, здатна до співробітництва у колективі, вміє визначати особисті цілі,  

планувати, розробляти й реалізовувати різні соціальні проекти, адаптуватися до 

різних життєвих ситуацій.  

Щоб розкрити сутність поняття «соціальна компетентність молодшого 

школяра», необхідно спиратися на наукові дослідження, в яких висвітлено 

поняття «соціальна компетентність».  
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Проблема формування соціальної компетентності молодших школярів 

відображена у працях таких дослідників, як Н.Бібік, М.Савченко, О.Проценко, 

М.Докторович, О.Онопрієнко, Л. Коваль, Н.Голованова , А. Флиертощо. 

У Державному стандарті початкової освіти соціальна компетентність − це 

здатність особистості продуктивно співпрацювати з різними партнерами у групі 

та команді, виконувати різні ролі та функції в колективі (“Державний стандарт 

початкової загальної освіти”) [1]. Тобто мова йде про сформовану навичку 

особистості успішно співпрацювати у певній соціальній групі.  

Багато дослідників пов'язують розвиток соціальної компетентності з 

соціалізацією.  

Термін «соціалізація» виник тоді, коли науковці розглядали процес 

«соціaлізації-інтеграції», в основі якого лежить творчий пошук свого «Я».  

Автором терміну «соціалізація» відносно людини є американський 

соціолог Ф.Гиддінгс. Він розкрив його в 1887 році в книзі «Теорія соціалізації» 

у значенні, близькому до сучасного, – «розвиток соціальної природи або 

характеру індивіда», «підготовка людського матеріалу до соціального життя» 

[2]. 

Л.Коваль стверджує, що соціалізація — це історично зумовлений процес 

розвитку особистості, надання та засвоєння індивідом цінностей, норм, 

установок, зразків поведінки, що притаманні даному суспільству. Його 

результатом є активне відтворення особистістю набутого соціального досвіду 

[4]. 

Поняття "соціальна компетентність" і " соціалізація " тісно пов'язані між  

собою, тому багато учених вважають, що соціалізація є передумовою 

успішного формування соціальної компетентності.  

А. Флієр соціальну компетентність розглядає як «такий умовно достатній 

ступінь соціалізованості й інкультурованості індивіда в суспільстві 

проживання,  який дає йому змогу вільно розуміти,  використовувати і 

варіативно інтерпретувати всю сукупність (неспеціалізованих) знань, а 
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найчастіше і спеціалізованих, але які ввійшли в ужиток і які складають норму 

загальносоціальної ерудованості людини в даному середовищі, суму правил, 

зразків, законів, звичаїв, заборон, етикетних настанов і інших регулятивів 

поведінки, вербальних і невербальних мов комунікації, систему 

загальноприйнятих символів, світоглядних засад, ідеологічних і ціннісних 

орієнтацій» [9] . 

У своєму трактуванні А. Флієр чітко визначив, що соціалізованість 

особистості є кроком на шляху до формування соціальної компетентності.  

Н.М. Бібік тлумачить поняття «соціальна компетентність» як «здатність 

жити в соціумі (урахування інтересів та потреб соціальних груп; дотримання 

соціальних норм і правил; співпраця з партнерами), а також адекватно 

виокремлювати, ідентифікувати, фіксувати та аналізувати коло питань на 

перетині всієї системи соціальних відносин суспільства людини» [1]. Зрозуміло, 

що людина - істота соціальна, тому її повноцінний розвиток не відбуватиметься 

за межами соціума.  

«Соціальну компетентність дитини» Т.І. Поніманська у своїй роботі 

«Основи дошкільної педагогіки» тлумачить як відкритість до суспільства, 

навички соціальної поведінки, готовність до сприймання соціальної 

інформації[6]. На її думку соціальна компетентність дитини має містити в собі 

три компоненти: відкритість до суспільства (вміння вільно висловлювати своїй 

думки, почуття), навички соціальної поведінки, які дитина набуває, 

перебуваючи у соціумі, і готовність до сприйняття інформації, відповідно до 

вікових особливостей.  

Проаналізувавши різні джерела, можна дійти висновку, що не існує 

єдиної системи формування соціальної компетентності молодших школярів , 

дослідження спрямовані на певні механізми, фактори , що вміщує в собі дане 

поняття .  

М.В. Савченко стверджує, що «соціальна компетентність входить у 

структуру життєвої компетентності особистості. Майбутнє дитини значною 
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мірою залежить від того, як вона зможе адаптуватися до соціального 

середовища, коли поряд не буде дорослого, готового прийти на допомогу[7]. 

Тобто, дослідниця пов’язує сформованість соціальної компетентності дитини  із 

вмінням адаптуватися до соціального середовища самостійно, без допомоги 

дорослого.  

В результаті аналізу вищерозглянутих джерел , можна дійти висновку, що 

«соціальна компетентність» - це сформована здатність взаємодіяти ,  сукупність 

набутих особистістю знань , умінь , навичок співпраці у певній соціальній 

групі, здатність адаптуватися до соціального середовища, завдяки набутим 

навичкам  поведінки , певна ступінь на шляху до успішної  самореалізації. 

Одним із найважливіших завдань сучасної української школи є створення 

усіх необхідних умов для повноцінного гармонійного розвитку особистості і в 

тому числі соціальної компетентності школярів. Тож необхідно розглянути 

освітнє середовище, в якому перебуває особистість не просто як місце, де 

здобуваються знання, виховуються певні якості , а як місце , де діти набувають 

навичок суспільної поведінки , оволодівають умінням взаємодіяти в колективі і 

виражати себе. Розглянемо дослідження  щодо специфіки соціальної 

компетентності молодшого шкільного віку.  

Як усім відомо, молодший шкільний вік є сенситивним для розвитку 

психологічних утворень дитини. Особлива увага дитини звертається на 

поведінку дорослих , на їх дії у різних ситуаціях . Вони намагаються копіювати 

і відтворювати побачене у своєму житті , спілкуючись з однолітками , 

дорослими , вирішуючи завдання , які стоять перед ними.     

Описуючи психологічні зміни в особистості молодшого школяра, 

Д. Б. Ельконін зазначає «…у процесі навчальної діяльності дитина освоює 

знання і вміння, вироблені людством. Але дитина їх не змінює. Що ж тоді вона 

робить? Виявляється, що предметом зміни в навчальній діяльності є сам її 

суб’єкт. Саме суб’єкт навчальної діяльності ставить перед собою завдання 

змінитися за допомогою її здійснення»[10] 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Початкова освіта 

© Соловйова Д.В.   
45 

Ю. В. Коротіна  зазначає, що «у початковій школі компетентнісний підхід 

реалізується шляхом формування у школяра системи соціально значущих 

предметних компетенцій, що складають його суб’єктивний досвід. Соціальні 

компетенції, що формуються способом життя молодшого школяра, носять 

міжпредметний або надпредметний характер. Також вони інтегруються між 

собою, накладаючись на предметний зміст». [5] 

В умовах пандемії постало питання : «А як же формувати соціальну 

компетентність школярів? ». Перед школою, вчителями  постало нове завдання. 

Щоб з’ясувати особливості формування дитини в умовах дистанційного 

навчання , з’ясуємо що означає дане поняття. 

Дистанційне навчання – форма організації і реалізації навчально-

виховного процесу, за якою його учасники (об’єкт і суб’єкт навчання) 

здійснюють навчальну взаємодію принципово і переважно екстериторіально 

(тобто, на відстані, яка не дозволяє і не передбачає безпосередню навчальну 

взаємодію учасників віч-на-віч, інакше, коли учасники територіально 

знаходяться поза межами можливої безпосередньої навчальної взаємодії і коли 

у процесі навчання їх особиста присутність у певних навчальних приміщеннях 

навчального закладу не є обов’язковою). [8] 

Дистанційне навчання може бути ефективним, якщо правильно 

використовувати всі можливі ресурси. Щоб передавати учням інформацію, 

доступні для використання такі соціальні мережі як Viber, Facebook, Telegram і 

т.д. Можна створити власний блог, електронний журнал та використовувати 

хмарні технології для групової роботи учнів. Для перевірки знань  за 

допомогою тестування можна використовувати «Google Форми». Широкої 

популярності набула платформа LearningApps за допомогою якої можна 

здобувати знання граючись, що є дуже важливим, зважаючи на психологічні 

особливості молодшого шкільного віку.  

Для віртуальних зустрічей з учнями в режимі реального часу 

використовують такі сервіси: Skype, Zoom, Facebook Live, Instagram Live, прямі 
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ефіри в TikTok. Тобто аналогів для повноцінного процесу  навчання  онлайн є 

безліч. 

Тож одним із основних завдань вчителя на шляху до формування 

соціальної компетентності дитини є забезпечення успішної взаємодії учасників 

навчального процесу між собою. Для цього можна використовувати всі 

вищезгадані інтернет  ресурси . 

Отже , сформована соціальна компетентність є необхідною передумовою 

для успішної самореалізації особистості у житті . Саме рівень її сформованості 

визначає готовність до роботи в колективі , самореалізації, здатність приймати 

рішення . Одним із головних завдань , яке  стоїть перед вчителями сучасної 

української школи є підготовка дитини до успішної взаємодії в колективі в 

умовах дистанційного навчання. 

Перспективи подальших досліджень вбачаю в розробці системи методів 

для формування соціальної компетентності засобами дистанційної освіти 
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Психологічні дослідження, проведені вітчизняними вченими І. Бехом, 

Л. Божович, В. Волошиною, С. Занюком, М. Матюхіною, О. Малихіною, 

О. Скрипченко, С. Муратовим, Л. Славіною глибоко розкривають особливості 

мотивів учбової діяльності учнів молодшого шкільного віку, виявляють 

специфіку мотивації учіння як багаторівневої системи, обґрунтовують її зв’язок 

з успішністю учнів, їх адаптацією до школи, загальним рівнем їх навчальних 

досягнень. 

Вітчизняні вчені одностайні у тому, що мотивація учбової діяльності у 

школярів не є постійною, а має свої вікові особливості. На початковому етапі 

шкільного навчання провідною є мотивація вступу до школи. Дітям цікава 

будь-яка активність, пов’язана з атрибутивними характеристиками шкільного 

життя. Дітям подобається шкільна форма, портфель, цікаво сидіти за партою, 

мати підручники, приваблює шкільна ситуація: наявність учителя і учнів, клас з 

його атрибутикою. Психологи (Л. Божович, Л. Виготський) визначають це 

новоутворення як «внутрішню позицію школяра», яка полягає у потребі дитини 

відвідувати школу, зайняти нову позицію серед оточуючих. Отже, метою 

відвідування школи може бути як навчання, так і відвідування школи задля 

виконання ролі школяра. Велике значення для молодших школярів має вчитель, 

який є носієм усіх значимих суспільних вимог. 
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М. Вороніна [2] виявила, що до кінця дошкільного дитинства у 

майбутнього учня складається досить стійка мотивація здійснення учбової 

діяльності. Вчена вважає, що потребами, які спонукають дитину дошкільного 

віку до навчання, може бути престиж (підвищення свого соціального статусу), 

прагнення до дорослості, бажання не відставати у виконанні соціальних ролей 

від своїх ровесників. Про сформовану мотиваційну готовність дошкільників до 

шкільного навчання свідчить їх ставлення до навчання як до серйозної 

суспільно важливої діяльності, готовність виконувати всі вимоги дорослих, 

зростаючий інтерес до навколишньої дійсності, прагнення вчитися «читати і 

писати» та оволодівати новими знаннями і вміннями. 

На думку С. Парфілова [6], своєрідність мотивації у молодших школярів 

виявляється у їх готовності беззаперечно виконувати всі вимоги вчителя. За 

даними досліджень вченого, учні початкових класів розглядають учбову 

діяльність як суспільно важливу і необхідну. Їм подобається виконувати 

завдання педагога, отримувати оцінки. Дослідження свідчать, що маленьким 

школярам не подобається, коли їм не задають уроків, не дають конкретних 

завдань. Це пояснюється тим, що в таких ситуаціях порушується погляд учнів 

молодших класів на навчання як на серйозну діяльність. 

Н. Рудюк [7], досліджуючи навчальну мотивацію першокласників, 

переконує, що суттєву мотиваційну роль мають також і одержувані маленькими 

учнями оцінки. На початкових етапах навчання вони сприймаються учнями як 

оцінки за їх старання та зусилля, яких вони доклали, а не за якість виконаної 

роботи. 

Як показали результати досліджень М. Савчина [8], не всі мотиви 

однаково усвідомлюються молодшими школярами. До слабо усвідомлюваних 

відносять мотиви обов’язку і відповідальності, престижу, хоча саме вони 

реально спонукають до навчання. Недостатньо розвинена воля не дає 

можливості молодшим школярам довго утримувати енергію сформованого 
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наміру. Тому перед ними треба ставити не складні і віддалені цілі, а лише 

невеликі і близькі. 

В. Кириленко [4], перевіряючи ієрархічну систему мотивів учіння дітей 1-

2 класів, отримала такі дані: мотив навчання з пізнавальною метою був 

виявлений у 79 % опитуваних; мотивом, пов’язаним із майбутньою професією, 

керувалося лише 14% дітей. 

Н. Рудюк [7] стверджує, що в учнів 3-х і особливо 4-х класів на перше 

місце висувається інтерес до окремих фактів, явищ, подій, тобто до змістовної 

сторони навчальних предметів. Навчання перетворюється для них у засіб 

пізнання дійсності. Поряд з цим поглиблюється інтерес до розумової 

діяльності, що виявляється у прагненні робити самостійні висновки, самим 

розбиратися у навколишній дійсності, аналізувати її у доступних формах. У 

дітей молодшого шкільного віку виникають інтелектуальні почуття: радість від 

успіху в пізнанні нового, сумнівів, задоволення від розумового напруження, які 

при вмілому керівництві вчителя і відповідних методах навчання стають 

стійкими мотивами учбової діяльності. 

І. Бех [1] помітив, що мотиваційна сфера молодшого школяра 

змінюється, збагачується її спектр. В учнів 3 – 4 класів з’являється 

усвідомлення соціальної значущості навчання в школі, інтерес до його змісту, 

до способів здобуття знань. Ці мотиви, поряд із прагненням жити в колективі, 

посісти в ньому належне місце стають важливими мотивами учіння молодшого 

школяра. 

Отже, мотиваційна сфера в молодшому шкільному віці істотно 

перебудовується: загальна пізнавальна і соціальна спрямованість дошкільника 

конкретизується в «позиції школяра» – прагненні відвідувати школу, потім ця 

позиція задовольняється і повинна бути змінена учбово-пізнавальними 

мотивами і більш зрілими формами соціальних мотивів. До завершення 

молодшого шкільного віку в учнів необхідно сформувати стійкий учбово-

пізнавальний мотив – інтерес не лише до нових знань, а саме до способів їх 
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здобуття. Формування цих нових рівнів мотивації становить істотний резерв 

виховання позитивного ставлення до навчання в даному віці. 
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Мета освіти – формування людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства, що має ґрунтуватись на засадах моральності, індивідуалізації 

навчання й орієнтації освіти на швидкозмінюваний світ, гуманістичних 

відносинах агентів освітнього процесу, які базуються на культурі 

взаємовідносин, відповідальності за свої вчинки, умінні користуватись 

свободою, водночас дотримуючись правил і законів. Одним із шляхів 

досягнення цієї мети є забезпечення ефективності процесу формування в учнів 

загальнолюдських соціальних, моральних, етичних, естетичних та інших 

цінностей і інтересів, що уможливлює запровадження педагогіки партнерства, 

актуалізованої Концепцією Нової української школи. В основі педагогіки 

партнерства лежить принцип гуманізації освітнього процесу, який є предметом 

зацікавлення багатьох науковців та педагогів-практиків, зокрема 

С. У. Гончаренка, М. Б. Євтуха, В. Г. Кременя, В. Г. Кузя, В. Е. Лунячека, 

А. С. Макаренка,  В. О. Сухомлинського, М. Г. Стельмаховича, В. В. Ягупова. 

Науковці наголошують, що «перед педагогічним світом, та й не лише 

педагогічним, постає проблема «гуманізації» («олюднення») та гуманітаризації 

(переорієнтації на людину) освіти, відтак подолання технократизму, 

бездуховності й формалізму освіти» [3]. 
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Проте, як свідчить аналіз діяльності закладів загальної середньої освіти, 

педагогіка партнерства, побудована на принципі гуманізму, реалізується не 

повною мірою: спостерігаємо слабкий емоційний контакт батьків, учителів і 

дітей, їх взаємодію в освітньому процесі, спілкування з батьками традиційно 

реалізується через надання батькам інформації про результати навчання дітей і 

підготовку їх до життя в суспільстві та вирішення проблем фінансового 

характеру. Особливо рельєфно проблеми взаємодії батьків і вчителів, батьків і 

учнів, вчителів і учнів виявилися під час запровадження дистанційного 

навчання. Поясненням цього може бути відсутність цілісної наукової концепції 

гуманізації освіти, недостатня кількість методичних рекомендацій та 

практичних напрацювань. Тому проблема реалізації принципу гуманізації 

освіти в контексті педагогіки партнерства залишається актуальною й чекає 

свого розв’язання.  

Під педагогікою партнерства розуміють напрям у вітчизняній педагогіці 

другої половини ХХ століття, світоглядний і діяльнісний підхід до освіти, який 

стверджує рівноправність усіх сторін освітнього процесу, відхід від 

авторитарної педагогіки з її ставленням до учнів як пасивного об’єкта впливу й 

оволодіння педагогікою співробітництва, заснованою на діалогічній 

комунікації адміністрації закладу освіти, педагогів, учнів та їх батьків як 

рівноправних суб’єктів освітньої діяльності. Це знаходить своє вираження в 

підході до організації освітнього процесу з позицій принципу гуманізації 

навчання і виховання, що визнає цінність учня як особистості, його право на 

якісну освіту, свободу вибору, розвиток і виявлення своїх здібностей. За 

висловом В. О. Сухомлинського, спрямовує освітній процес «до найвищої мети 

– Людини» [2, 517]. 

Принцип гуманізації освітнього процесу вимагає безумовного пріоритету 

інтересів і запитів особистості, її своєрідності й можливостей, спрямування на 

досягнення максимальної реалізації та самореалізації кожного учня, а отже й 

істотних змін як характеру відносин між адміністрацією закладу загальної 



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

© Боднар Д.М. 
54 

середньої освіти і учителем, адміністрацією закладу загальної середньої освіти і 

батьками, учителями та учнями, учителями та батьками, батьками та учнями, 

організації освітнього процесу, так і змісту навчання й виховання.  

Відповідно адміністрація закладу загальної середньої освіти має оновити 

стратегію і тактику діяльності, зокрема взаємодії сім’ї та школи, визначивши з-

поміж стратегічних завдань і напрямів роботи: 

- втілення в практику своєї діяльності принципів гуманістичного 

управління;  

- формування програм, орієнтованих на надання учням фундаментальних 

знань, опанування ними основ навчальних предметів, їх спірних питань й 

застосування цих знань на практиці; 

- відмова від політики домінування закладів освіти у вихованні дітей 

шляхом роз’яснення батькам їх законодавчих прав і обов’язків, надання 

доступу батьків до усіх сфер життя закладу освіти; подолання тенденції 

самоусунення батьків від забезпечення умов для виховання й особистісного 

розвитку дітей та їх залучення до організації освітнього процесу й управління 

діяльністю закладу освіти, утвердження співвідповідальності педагогів і батьків 

за виховання дітей, забезпечення науково-методичного та інформаційного 

супроводу психолого-педагогічної обізнаності батьків через організацію 

батьківського всеобучу;  

- проведення діагностичних, соціологічних і маркетингових досліджень 

для вивчення запитів та очікувань зацікавлених сторін щодо освітніх потреб; 

- впровадження в освітньому процесі особистісно орієнтованого підходу, 

в якому виявляється гуманістична освітня парадигма; 

- впровадження ефективних технологій навчання для активізації 

діяльності учнів. Водночас, як зауважують науковці, варто пам’ятати, що 

«гуманізацію навчання не можна зводити до якихось конкретних педагогічних 

технологій чи методів навчання… гуманістична дидактика орієнтується на 
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індивідуалізацію і диференціацію навчання, використання індивідуальних 

нормативів і відповідно програм розвитку, посилення позитивних мотивів 

учіння, активізацію творчості» [1, 6]. А отже, треба розвивати унікальні 

характеристики кожної дитини, а не насильно пристосовувати їх до усталеної 

системи навчання; 

- створення в закладі освіти сприятливих умов для виявлення й розвитку 

природних нахилів і здібностей учнів, усвідомлення й реалізації дитиною своїх 

потреб та інтересів, формування їх загальної культури та забезпечення 

самоствердження особистості. 

З огляду на необхідність реалізації принципів гуманізації освіти 

сучасність висуває нові вимоги до компетентності батьків та їхньої готовності 

до реалізації своїх прав і обов’язків щодо навчання й виховання дитини, 

визначених Законом України «Про освіту». На жаль, багато хто з батьків не 

усвідомлює своїх обов’язків щодо навчання і виховання (здали дітей до 

першого класу і все, головне, що вони знаходяться під наглядом), потреби 

допомагати вчителеві. Батьки мають стати не пасивними спостерігачами, а 

активними співавторами освітнього процесу. Необхідною морально-

психологічною рисою батьків має бути розумна любов до дітей, сприйняття 

дитини як особистості з її поглядами, інтересами та уподобаннями. Важливо 

подолати стереотип, що вкоренився в практиці сімейного виховання, щодо 

неспроможності дітей самостійно вирішувати ті чи інші проблеми, спрямувати 

свої дії на підвищення загального рівня організації дітей, зокрема під час 

дистанційного навчання забезпечити їх необхідним технічним обладнанням.  

Реалізація завдань гуманізації освітнього процесу передбачає таку 

організацію освітнього процесу, за якою головним суб’єктом є не вчитель, який 

надає знання, а учень, мотивований ним до набуття цих знань. Якщо ми хочемо 

втілити в життя ідею навчання впродовж усього життя, ми повинні навчити 

дітей самостійно здобувати знання. І дистанційне навчання, яке, зауважимо, 
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викликало чимало спротиву як з боку батьків, так і вчителів, дає можливість 

розширити рамки самостійності учнів у навчанні, диференціювати процес 

навчання та вибудувати індивідуальні освітні траєкторії для кожного учня. Це 

вимагає ретельного відбору навчального матеріалу, який має виступати засобом 

розвитку пізнавальної активності школярів, їхнього мислення, й мотивації 

навчальних дій: учні мають розуміти не лише зміст навчальних завдань, а й їх 

доцільність. При цьому кожен учень має право на вільний творчий пошук 

шляхів вирішення завдань. Тому вчитель має володіти певними 

компетентностями, зокрема: 

- особистісно-морально-психологічного характеру – це відмова від 

командного стилю управління освітнім процесом; людяність, вміння сприймати 

дитину такою, якою вона є, перейматися її внутрішніми переживаннями та 

сприйняттям оточуючого світу, головними якостями вчителя мають бути віра в 

учня, його здібності й любов до нього; комунікаційні компетентності для 

забезпечення ефективного обміну з батьками інформацією про дитину 

(індивідуальні бесіди з батьками; надання батькам детальної оцінки якості 

діяльності дитини, поточне поінформування про освітню діяльність дітей); 

професійні компететності – здатність до самовдосконалення, відкритість до 

сприймання нового досвіду; вміння планувати освітній процес так, щоб він 

органічно поєднувався з емоційною сферою дитини, забезпечуючи діалогічну 

взаємодію з учнем, максимальну реалізацію його можливостей 

(самоактуалізації), формуючи механізми самонавчання й самовиховання з 

урахуванням індивідуальних здібностей дитини, здатність учня здійснювати 

свідомий і відповідальний вибір у різноманітних життєвих ситуаціях; вміння 

створювати такі психолого-педагогічні умови в класі, щоб школярі 

вдосконалювали свою діяльність згідно із синергетичним принципом 

самоорганізації; сприяння згуртуванню педагогічного, дитячого і батьківського 

колективів, подоланні бар’єру недовіри й пасивності батьків, стимулювання 
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їхньої активності. Вочевидь, основне навантаження з реалізації принципу 

гуманізації освітнього процесу та впровадження ідей педагогіки партнерства 

лягає на вчителя. Водночас постійні перевірки освітнього процесу (зауважимо, 

що нестабільна економіка, як правило, супроводжується посиленням контролю 

за діяльністю державних і бюджетних установ, зокрема закладів освіти), 

паперотворчість далеко не сприяють творчій активності вчителя. Згадаймо 

В. О. Сухомлинського, який наголошував на необхідності дати свободу 

творчості вчителеві, не переобтяжувати його канцелярською роботою: 

Найважливішою умовою духовного зросту педагога педагог вважав час – 

вільний час учителя: «Чим менше в учителя вільного часу, чим більше він 

завантажений всілякими планами, звітами тощо, тим швидше настане час, коли 

йому нічого буде віддавати вихованцям…Педагогічна творчість – складна 

праця, яка вимагає величезної затрати сил, і, якщо ці сили не будуть 

відновлюватися, учитель видихнеться і не зможе працювати»...[2, 453]. Отже 

вчитель має бути вмотивований до творчого пошуку як на рівні держави, так і 

на рівні адміністрації закладу освіти.  

Педагогіка партнерства передбачає соціальне партнерство та 

рівноправність усіх учасників освітнього процессу. Тільки спільна ефективна 

діяльність адміністрації закладу освіти, батьків, учителів і учнів, спрямована на 

реалізацію мети освіти, визначеної законодавчими документами, на основі 

принципу гуманізації овітнього процессу, що вимагає при вибудові мети й 

завдань діяльності закладів освіти орієнтації на особистість, уможливить 

формування творчої, активної і підприємливої особистості, відповідального 

громадянина.  
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ ЕМПАТІЇ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ В ПРОЦЕСІ СЛУХАННЯ МУЗИКИ 

 

Марченко Катерина Олександрівна 

Студентка VI курсу Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Актуальність:  Актуальність теми обумовлена  необхідністю перебудови 

системи виховання старшокласників в умовах соціальних перетворень, що 

відбуваються в сучасному суспільстві. Сучасні вчені (Е. Абдулін, Ю. Алієв, 

І. Бех, В.Дряпіка, О. Олексюк, Г. Падалка, О. Рудницька та ін.) відзначають, що 

частиною глобальної духовної кризи, яку переживає людство сьогодні, є криза 

в галузі теорії і практики виховання. Ця криза проявляється на всіх рівнях: 

ціннісно-смисловому, цільовому, змістовому, технологічному, 

результативному. Психологічне вивчення ціннісно-смислової емпатії являє 

собою одне з найактуальніших напрямків сучасних психологічних і 

педагогічних досліджень. 

Мета дослідження: полягає у теоретичному обґрунтуванні, розробці 

педагогічних умов та методичних принципів розвитку ціннісно-смислової 

емпатії старшокласників в процесі слухання музики. 

Основний матеріал. Розгляд питання щодо обґрунтування педагогічних 

умов розвитку ціннісно-смислової емпатії в процесі слухання музики 

школярами є важливою складовою педагогічної освіти сьогодення, оскільки 

вчитель музики повинен не тільки знати методи керування, але й володіти 

педагогічною майстерністю. У ставленні вчителів до проблеми керування 

музичним сприйманням  спостерігаються дві тенденції, які нам пропонує 

В. Максімов. З одного боку, надмірно перебільшується складність керування 

музичним сприйманням. З другого боку, підхід до вирішення складних і 

суперечливих завдань музичного виховання спрощується, керування музичним 
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сприйманням зводиться до нав`язування слухачам певних стереотипів 

сприймання. В обох випадках поверхове ставлення до теорії музичного 

сприймання обертається недостатнім використанням потенціалу музичної 

педагогіки, складанням методики, не здатної до саморозвитку і 

самовдосконалення [1, с.37]. 

 В тезах вирішується завдання розкриття слухання музики як засобу 

формування ціннісно-смислової емпатії старшокласників. 

Слухання музики ‒ цілеспрямований процес сприйняття й усвідомлення 

музичного твору. Існують певні умови, педагогічні прийоми і методи, що 

сприяють ефективному формуванню ціннісно-смислової емпатії, розвитку 

співчуття у старшокласників, одним з таких засобів є слухання музики.  

Формування творчих здібностей можливе, через вирішення різноманітних 

творчих завдань. Науково-педагогічний досвід свідчить, що для розвитку 

ціннісно-смислової емпатії старшокласників в процесі слухання музики 

необхідними є: керування музичним сприйняттям старшокласників ‒ здатність 

відгукуватися на виховні впливи, є однією з найважливіших педагогічних умов, 

що визначає успішність процесу навчання та виховання. 

Педагогічні умови як компоненти системи, з яких складається 

педагогічний процес, визначаються тим, наскільки він сприяє самореалізації 

особистості в музичному мистецтві, розкриттю її природних здібностей і 

нахилів. 

Першою умовою розвитку ціннісно-смислової емпатії старшокласників в 

процесі слухання музики є гуманізація і демократизація відносин з учнями, що 

виявляється у духовній близькості вихователя і вихованця, повазі до його 

особистості, педагогічній допомозі і підтримці.  [2, с.63]. 

Друга умова полягає у врахуванні індивідуально-психологічних 

(темперамент, характер, здібності), музично-сприймацьких особливостей 

учня в процесі ціннісно-смислової емпатії, що є передумовою успішного 

виконання музичної діяльності. Сюди входить: здатність школяра емоційно 
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відгукуватись на музику; чуття ритму, музичного слуху; інтелектуальні 

здібності: музичне мислення, музична уява та музична пам’ять. 

 Третьою умовою є організація творчої діяльності учня на основі 

психологічно-повного її циклу; вона має включати виявлення, усвідомлення 

мети, етапи організації та вирішення завдань, аналіз досягнутих результатів, 

визначення подальших перспектив розвитку. 

 Четвертою умовою є спрямованість змісту навчального матеріалу на 

задоволення потреби учня в музичному мистецтві. Цьому сприятимуть такі 

фактори: емоційна привабливість змісту навчального матеріалу; новизна, 

незвичність погляду на відомі факти; практичне значення навчального 

матеріалу для життєдіяльності учня [2, с.53]. 

П'ятою умовою є стимулювання творчої самореалізації учня 

педагогічними методами і прийомами особистісно-орієнтованого підходу 

(культивування успіху; позитивне стимулювання досягнень учнів; надання їм 

самостійності і свободи вибору об'єктів, напрямків діяльності; діалогізація 

навчально-виховного процесу) [2, с.55]. 

У своїй книзі «Розвиток Я ‒ концепції і виховання» Роберт Бернсс 

формулював основні принципи, якими повинен керуватися в своїй роботі 

педагог. Ось деякі з них: 

1. З самого початку і протягом усього навчального процесу педагог 

повинен демонструвати учням свою повну довіру. 

2. Він повинен допомагати учням у формуванні та уточненні цілей і 

завдань, що стоять як перед групою, так і перед кожним учнем.  

3. Він повинен виступати для учнів як джерело різноманітного досвіду, 

до якого завжди можна звернутися за допомогою, зіткнувшись з труднощами у 

вирішенні тієї чи іншої задачі. 

4. Він повинен розвинути в собі здатність відчувати емоційний настрій 

групи і приймати його. 

5. Він повинен бути активним учасником групової взаємодії. 
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6. Він повинен відкрито виражати групі свої почуття. 

7. Він повинен прагнути до досягнення ціннісно-смислової емпатії, що 

дозволяє розуміти почуття і переживання кожного [3, с.75]. 

Педагог має прагнули створити такі умови, при яких емпатичний спосіб 

старшокласників розкрився і розвинувся б найбільш повно. Основним засобом 

розвитку ціннісно-смислової емпатії старшокласників була музика. Етична 

взаємодія музики на емоційну сферу людини було відзначено ще здавна 

грецькими філософами, які бачили його суть в наслідувальної при роді музики. 

Наслідуючи того чи іншого афекту за допомогою ритму, мелодії, тембру, 

музика, на думку древніх, викликає в слухачах той же самий афект, якому вона 

наслідує. 

Формування позитивної установки сприйняття спрямоване на розвиток 

ціннісно-смислової емпатії, потреб у спілкуванні з музикою, створення 

адекватної освітньої ситуації. 

Пізнання закономірностей формування ціннісно-смислової емпатії 

старшокласників в процесі слухання музики є одним із найважливіших завдань 

теорії й практики музичного виховання. Однак при наявності значної кількості 

праць з цієї проблеми у педагогічному аспекті вона вивчена недостатньо. 

 В загальній проблемі ціннісно-смислової емпатії старшокласників 

особливо виділена важлива ланка – проблема керування процесом слухання 

музики, суть якої полягає у необхідності теоретичного і практичного 

дослідження залежностей процесу й результату сприймання музичного твору 

від педагогічних впливів і умов сприймання [4, с.27]. 

Головним тут постає питання про те, яким чином численні впливи, як 

організовані й передбачувані, так і стихійні, непередбачувані, можуть сприяти 

процесу слухання музики. Щоб забезпечити досягнення мети музичного 

виховання – формування музичної культури особистості, – необхідно передусім 

посилити керівні функції цього процесу. 

На думку С. Науменко, необхідність емоційної настроєності учнів до 

слухання музики відображена у понятті «емоційна драматургія уроку». 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Середня освіта 

© Марченко К.О.   
63 

Емоційна настроєність класу не означає постійної готовності до музичної 

діяльності, адже неможливо створити стійку атмосферу зацікавленості, живого 

інтересу протягом усього уроку. Навіть сильне емоційне враження, створене на 

уроці, невдовзі розмивається і зникає. Тому емоційна драматургія спілкування 

виступає одним із засобів активізації емоційного ставлення школярів до 

музики, створення атмосфери зацікавленості музичною діяльністю [5, с.44]. 

Завдання вчителя полягає в тому, щоб, виходячи з конкретних умов, 

змісту заняття, рівня музичного розвитку учнів, ситуації тощо, визначити 

доцільну емоційну логіку уроку, цілісність якого забезпечується його 

емоційною кульмінацією. 

Аналіз сприятливої музики утворює досить складну структуру художньо-

педагогічного спілкування, особливістю якого є «рівноправність» учителя й 

учнів у судженнях та оцінці музики. Помічено, що коли учні починають 

відчувати повчальність тону, вони мимоволі опираються такому впливу. 

У керуванні при слуханні музики недопустимий вольовий стиль, йому 

має бути властивий відкритий, вільний характер художньо-педагогічного 

спілкування. 

Об`єктом педагогічного впливу в класі є не окремий учень, а всі учні. У такій 

аудиторії особистісно-орієнтовне спілкування невіддільне від соціально-

орієнтовного. Впливаючи один на одного, учні тим самим стимулюють процес 

слухання музики. Емоційне збудження одних учнів передається іншим, 

утворюючи психологічну єдність [6, с.94]. 

Висновок.  
Отже, професія вчителя музики складна і багатогранна, вона ставить до 

особистості вчителя цілу низку вимог. У своїй педагогічній діяльності він 

виступає як методист, вихователь, виконавець. Окрім загально-педагогічних і 

психологічних знань учитель-музикант повинен володіти широким спектром 

музичних знань, умінь і навичок у виконавській діяльності. Він повинен уміти 

організовувати увагу учнів на сприймання музики, стимулювати музично-
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естетичну творчість, і цим самим сприяти розвитку духовності молоді для 

підвищення їхньої загальної культури.  

Таким чином, врахуванням сучасним викладачем музики запропонованих 

педагогічних умов розвитку ціннісно-смислової емпатії в процесі слухання 

музики та методичних принципів ефективним чином вплине на організацію та 

проведення позааудиторних музичних занять зі старшокласниками. 
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Стан психічно здорових людей, які в результаті інтенсивно-виснажливої  

праці в напруженій атмосфері, втратили інтерес до роботи, набули ознак 

дратівливості, апатії, занепокоєння, підвищеної тривожності, спалахів гніву й 

агресії, американський психіатр Герберт Фрейденберг у 1974 році назвав 

«професійним вигоранням».  
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Втрата інтересу до своєї професійної діяльності є захисним механізмом 

організму проти постійних стресів на роботі. Із синдромом «професійного 

вигорання» стикаються майже всі, хто працює в соціальній сфері: учителі, 

психологи, медики, викладачі вузів, журналісти, менеджери та ін. У вчителів 

симптом «професійного вигорання» проявляється байдужістю до оточуючих, 

відсутністю інтересу до предмету й дітей,  зникненням бажання розвиватись і 

давати дітям більше знань. Педагог відчуває постійну втому на фізичному та 

емоційному рівнях. Учитель перестає «горіти» своїм предметом [1]. З цією 

проблемою частіше зустрічаються жінки, які переживають внутрішню 

суперечність між роботою і сім'єю, а в умовах жорсткої конкуренції з 

чоловіками їм постійно доводиться доводити свої професійні здібності. 

Педагогічна діяльність завжди супроводжується стресами, пов’язаними з 

наявністю зобов’язань перед учнями, їхніми батьками, суспільством. Вчитель 

несе відповідальність за життя та здоров’я учнів, за рівень їхніх знань, умінь і 

навичок з предмету та за розвиток усебічно розвиненої особистості. 

Симптомами професійного вигорання є: хронічна втома, викликана 

постійним недосипанням; зниження працездатності: звичайні завдання 

потребують більше часу й зусиль; фізичне нездужання: постійний головний 

біль, загострення хронічних хвороб, зниження імунітету й схильність до 

інфікувань; відсутність інтересу до виконання професійних обов’язків; 

сповільнення розумових здібностей і, як наслідок, збільшення кількості 

помилок; страх перед нововведеннями; підвищена дратівливість, спалахи гніву 

до колег і робочих процесів; скорочення контактів і уникнення нових 

знайомств; песимістичні настрої в діяльності, відсутність оптимізму щодо 

власного професійного розвитку; розчарування в професії та бажання повністю 

змінити напрям своєї діяльності [2]. 

До причин розвитку професійного вигорання вчителів відносять такі: 

велику кількість обов’язків та значний обсяг виконуваних ними робіт; низьку 

оплату праці, яка на сьогодні є жалюгідною й принизливою; відмінності між 
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задекларованими та реальними умовами підвищення кваліфікації тощо. 

Чинниками, що впливають на професійне вигорання, вважають: організацію 

освітнього процесу, особливості професійної діяльності, робочі ситуації, 

особистісні характеристики педагогів. Причинами розвитку професійного 

вигорання часто бувають наступні: напруженість і конфлікти в колективі; 

одноманітність діяльності; робота без перспектив та відсутність професійного й 

кар’єрного росту. Факторами, які впливають на вигорання, є також 

індивідуальні особливості нервової системи й темпераменту вчителя. 

Складниками професійного вигорання є емоційне виснаження, коли 

ресурси особистості вчителя є вичерпаними;  деперсоналізація – розвиток 

негативного ставлення до особистості; незадоволення своїми професійними 

здобутками. Стадії професійного вигорання педагога: 1) провали в пам’яті, збої 

у виконанні певних рухових функцій; 2) зниження інтересу до професійної 

діяльності й потреб у спілкуванні; 3) втрата інтересу до роботи та життя, 

емоційна байдужість, постійне безсилля, прагнення до самотності [3]. 

Враховуючи проблеми, пов’язані з епідемією COVID-19 та карантинними 

обмеженнями, усе більшої популярності у світі, зокрема й в Україні, набуває 

дистанційне навчання. Недостатній рівень володіння навичками роботи на 

сучасних платформах дистанційного навчання, проблеми в освоєнні новітніх 

інформаційних технологій, розвиток нових методик проведення уроків –  

додатковий чинник виникнення проблем у вчителів, особливо педагогів 

поважного віку, яким важко впоратися з викликами сьогодення. Для деяких 

учителів проведення таких занять є своєрідним стресом. Проблеми з 

використанням технічних засобів у навчальному процесі занижують їх 

самооцінку й створюють труднощі під час проведення уроків та спілкування з 

учнями в олайн-режимі. 

Профілактика емоційного вигорання вчителя повинна включати 

прищеплення йому навичок емоційного реагування, адекватного створеним 
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обставинам. Важливими при цьому є навички володіння собою, уміння 

працювати з власними негативними емоціями, здатність до вільного вияву 

почуттів та емоцій [4, 5]. 

Як боротися з професійним вигоранням? Найперше, слід розділити 

робочу та сімейну частини життя. Рекомендується не брати роботу додому, не 

затримуватись довго на робочому місці. Звичайно, важко уявити вчителя, який 

може відсторонитися вдома від своєї професійної діяльності, адже саме після 

уроків необхідно перевіряти зошити учнів, готуватися до наступних занять, 

оформляти цілий ряд паперів. Корисними будуть фізичні вправи, прогулянки на 

свіжому повітрі, заняття в спортивних залах та відвідування басейну. За 

необхідності слід брати короткочасні перерви, коли ситуація стає напруженою 

чи слабо контрольованою. Свою відпустку потрібно використовувати лише для 

відпочинку. Корисно проводити час в компанії близьких і приємних вам людей, 

займатися улюбленими справами та отримувати від цього задоволення.  

За умови виникнення проблемних ситуацій на роботі не замикатися в 

собі, спілкуватися з колегами. Спірні питання вирішувати з адміністрацією 

навчального закладу. Якщо є потреба, звертатися за допомогою до психолога. 

Позитивним є створення на робочому місці куточку психологічного 

розвантаження та відпочинку. Пробувати отримувати задоволення від своєї 

діяльності, знаходити позитив у будь-якій ситуації, ризикувати змінювати 

формат своєї роботи. 

Мета проведення заходів боротьби з професійним вигоранням – зняття 

психологічної втоми, створення потреб у професійному вдосконаленні та 

особистістному рості вчителя, зближення колег по роботі й створення 

сприятливих умов для підтримання позитивного мікроклімату в колективі. 

Професійна діяльність педагога повинна приносити задоволення і одночасно 

бути корисною здобувачам освіти, заради яких він обрав почесну професію 

«вчитель» та присвятив їй своє життя. 
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В останні роки інформаційні технології набувають дедалі більшої 

популярності, і сьогодні вже абсолютно зрозумілі доцільність та необхідність їх 

застосування. Впровадження хмарних технологій у процес навчання – це 

логічний крок в ногу із часом, що веде до значного розширення можливостей, 

відкритості, мобільності, доступності, а як наслідок – і якості навчання. 

Відбувається інтенсивне впровадження хмарних технологій і сервісів 

в систему освіти, що впливає як на розвиток засобів навчання, так і  на  інші 

компоненти технологічної підсистеми методичної системи: на  методи та  

форми організації навчання. [2, с.83] 

Одним з перспективних напрямків розвитку навчання в світі зараз 

вважається змішане навчання, яке іноді називають гібридним. Змішані курси  – 

це результат інтегрування онлайн курсів з традиційними класно-аудиторними 

способами навчання. Комбінація різних технологій в один інтегрований 

навчальний підхід надає можливість  навчанню  стати  персональним та 

особистісно-орієнтованим. 

Найпростіше організувати онлайн навчання можна за допомогою Google 

Classroom – безкоштовну платформу для організації роботи з групами. Досить 

мати поштову скриньку на Google. 

Google Classroom – це інструмент, що зв'язує Google Docs, Google Drive і 

Gmail, допомагає створювати і впорядковувати завдання, виставляти оцінки, 
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коментувати і організовувати ефективне спілкування з учнями в режимі 

реального часу. Основним елементом  Google Classroom є Групи. 

Функціонально групи нагадують структурою форуми, оскільки вони 

дозволяють користувачам з легкістю відправляти повідомлення іншим 

користувачам, з якими вони часто спілкуються в межах цієї групи. 

Функціональність програми нескладна у використанні і забезпечує 

реалізацію таких можливостей: 

• створення окремих класів з предмету/ або для кожної окремо взятої 

групи учнів; 

• створення оголошень для однієї або відразу декількох груп; 

• створення завдань з можливістю прикріплення посилань, 

мультимедійного контенту (у тому числі з сервісу YouTube), різних типів 

файлів, а також створення і зберігання файлів на Google «Диску» ; 

• установка термінів складання кожного конкретного завдання з 

точністю до хвилини; 

• графа виставлення оцінок за виконані завдання з гнучкою шкалою 

оцінювання для кожного конкретного завдання; 

• можливість редагування і коментування зданих учнями завдань з 

динамічним відображенням правок в режимі реального часу. 

Використання Google Classroom не зводиться до заміни паперових носіїв 

інформації електронними. Сервіс дозволяє поєднувати процеси вивчення, 

закріплення та засвоєння навчального матеріалу, які під час традиційного 

навчання відокремлені один від одного [4, с. 178]. 

Документи Google дозволяють дистанційно працювати над загальними 

документами і проектами, подавати новий матеріал, розміщуючи його в 

ресурсах групи, у вигляді текстів, посилань на Інтернет ресурси, записів відео 

уроків з іноземних мов. Есе, реферати, наукові роботи, диктанти та інші 

письмові завдання  можна розмістити на перевірку через  Classroom.  
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Система дозволяє в електронній формі проводити проміжний контроль 

знань з німецької або англійської мови. Тестові завдання створюються за 

допомогою Google-форм з використанням можливості перемішувати питання і 

порядок відповідей. Учень  має доступ тільки до своїх завдань, а вчитель бачить 

завдання кожного учня і може проставити оцінки за виконані роботи, написати 

коментарі та зауваження, або повернути завдання на доопрацювання. 

Переваги Google Classroom 

Якщо онлайн – навчання трапилося з вами вперше під час карантину, то 

цей сервіс необхідно спробувати. 

1. Google Classroom – це зручна і повністю забезпечена всім 

необхідним платформа, в якій є всі інструменти для створення, зберігання та 

обміну інформацією. Зберігання всієї необхідної інформації відбувається в 

Google Drive, створення документів – в Google Docs, створення презентацій 

можливо за допомогою  Sheets and Slides, планування розкладу за допомогою 

Google Calendar. Отож, тут є абсолютно всі інструменти, які необхідні для 

плануванні та створення якісного віддаленого навчання. 

2. Є оффлайн доступ до інформації. Навіть якщо у вашого учня 

тимчасово відсутній доступ до інтернету, то він зможе все одно ознайомитися з 

матеріалом. 

3. Сервіс є безкоштовним. 

Недоліки Google Classroom 

Незважаючи на те, що цей сервіс, на перший погляд, з усіх боків зручний, 

є також і недоліки. 

1. Насправді, арсенал функцій не такий великий, як у інших системах 

дистанційного навчання. 

2. Незручні посилання на Classroom. 

Google Classroom – це проста в експлуатації платформа для віддаленого 

навчання. У ній можна організувати роботу класу, особливо, якщо дистанційне 

навчання трапилося з вами вперше. Google Classroom відмінно підійде для 
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знайомства з онлайн навчанням. Сервіс є безкоштовним, а для того щоб 

скористатися його функціями, досить створити обліковий запис в Google. 

Таким чином, сервіс дає можливість індивідуалізувати навчальний 

процес, спрощуючи роботу, разом з тим збільшуючи кількість індивідуально-

групових методів і форм навчання. Також використання Classroom сприяє 

підвищенню мотивації до навчання, дозволяє економити час підготовки до 

навчання; наочність та інтерактивність інформації при подібній організації 

сприяє кращому засвоєнню інформації. 
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Национальный университет общественной службы Венгрии был создан 1-

го января 2012. года. Одним из составляющих частей университета являлся 

Kолледж правоохранительных органов. После университетского 

преобразования колледж стал Факультетом правоохранительной науки 

Hационального университета.[1] 

В учебной программе университета, как базового учреждения для высшей 

подготовки кадров поступающих в государственную службу, важные места 

занимают разные дисциплины истории. Например в группе дисципли 

(Ludoviceum I.) для трех классов базового курса университета (BA), содержит 

по предметам: грамотность, культура, ценности, три дисциплины по истории. 

Первая группа, для I-го курса: Anthologia Philosopphico-Politca – главы из 

истории политического мышления. Вторая группа для II-го курса: Anthologia 

Historica: разделы истории Венгрии и Европы. Tретяя группа для III-го курса 

Anthologia Hungarica: выдержки к концепций культуры, идентичности и нации. 

[2] 

https://orcid.org/0000-0002-7661-4485
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А среди истории профессиональных служб, в Факультете 

правоохранительной науки преподают и историю правоохранительных органов 

Венгрии. Составляющие части правоохранительной системы Венгрии: полиция 

с общими правоохранительными полномочиями;полиции с особыми 

полномочиями;гражданские службы национальной безопасности; таможенная 

служба; служба исполнения наказаний; орган гражданской обороны и 

ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий. [3] 

История часто повторяется и в истории правоохранительных органов 

Венгрии. [4] 

Кафедра правоохранительной теории и истории преподаёт и историю 

полиции Венгрии, в дисциплине "История правоохранительных органов". В 

рабочей программе дисциплины важное место занимает ознакомление 

курсантов базового курса с памятнымы событиями, датамы этой важной 

правоохранительной организации. Это обеспечивает у курсантов овладение 

следующими компетенциями: На основе освоенной дисциплины курсанты и 

слушатели университета, во время своей общественной службы будут 

способны представлять интересы венгерского государства, и черпать из опыта, 

истории правоохранительных органов. [5] 

В Венгрии перед 1848-м годом национальная административная и 

правоохранительная деятельность не существовала из-за феодального 

общественного строя. В истории Венгрии период революции и борьбы за 

независимость 1848–1849-го был решающим. Берталан Семере, министр 

внутренних дел первого независимого венгерского правительства во время 

революции, был первым, кто подумал о едином полицейском департаменте с 

национальной компетенцией. [6] 

После того, как борьба за независимость была разгромлена, практическое 

создание национальной полиции не было реализовано. Осталась только идея, 

которая стала воплощенной только в 1921-м году. [7] 
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Создание русской полиции 

Памятные, знаменитые даты важны и в обучении, подготовке и 

переподготовке слушателей государственной службы и курсантов, офицеров 

правоохранительных органов. 

«Когда какие воры или злые люди в уезде явятся, или об оных донесено 

будет: то надлежит Земскому комиссару прилежно смотреть, дабы такие 

пойманы и за арест взяты и к суду отосланы были; ему же надлежит экзекуции 

(то есть исполнение приговоров о наказании и казни), ежели оное от 

Губернатора или Воеводы письменно повелено будет, по Его Царского 

Величества Указу и по регулам (о наказании и казни), и по тому 

Губернаторскому или Воеводскому повелению чинить, как пристойно и как 

надлежит, чтобы во всем справедливость и добрый порядок чинен был. …Ему 

же надлежит чрез нижних Комиссаров в год по-дважды осведомляться и 

досматривать накрепко, чтобы беглых солдат, драгунов, матросов, рекрут и 

чужых крестьян и никаких гулящих людей, и воровских пристанищ не было, и 

тех предупреждать и не допускать, чтобы никакие гулящие, разбойники, плуты, 

тати, беглецы, и которые уже где в воровстве приличились, и от надлежащего 

наказания ушли, в его уезде пристанища не имели». Инструкция, или Наказ 

земским комиссарам в губерниях и провинциях Государь царь и великий князь 

Петр Алексеевич Январь 1719 года [8] 

"Полицию создали именным указом от 16-го апреля 1719-го года о 

искорении воровских людей и беглых солдат, и рекрут.", организации постоев 

войск, противопожарных мероприятий, соблюдения санитарных норм и правил 

и торговли, под руководством губернаторов. Тогда ввели форму полиции. 

Жалование они получили равное военным. [9] 

Полиция "регулярная" в городах организовала вспомогательных ночных 

караульщиков десятских (1 от 10 дворов), пятидесятских (1 от 50 дворов), 

сотских (1 от 100) дворов, старост. [10] 

  



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Професійна освіта 

© Deák József   
77 

Список использованных источников: 
1.  Ежегодник Hационального университета общественной слуҗбы 
2012–2013 - URL:  https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/nke-
evkonyv.original.pdf 
2. Деак Йожеф: Некоторыe опыты преподавания экспериментального 
проекта по предмету Людовика в венгерском Hациональном университете 
общественной службы https://openscilab.org/wp-content/uploads/2020/10/suchasni-
vikliki-i-aktualni-problemi-nauki-osviti-ta-virobnictva_2020_10_16_tezy.pdf 
3. Деак Йожеф: Правоохранительные системы Венгрии и Российской 
Федерации https://openscilab.org/wp-content/uploads/2020/11/suchasni-vikliki-i-
aktualni-problemi-nauki-osviti-ta-
virobnictva_2020_11_13_tezy.pdfhttps://openscilab.org/wp- 
4. Деак Йожеф – Шаллаи Янош: Рождение правоохранительной системы в 
Венгрии и в России в ХХ-м веке 
5. https://openscilab.org/wp-content/uploads/2020/12/suchasni-vikliki-i-aktualni-
problemi-nauki-osviti-ta-virobnictva_2020_12_11_tezy.pdf 
6. Рабочая программа дисциплины "История правоохранительных органов" 
RRETB05, Национальный университет общественной службы – Факультет 
правоохранительной науки, 2020. 02. 26. 
7.  Sallai János: A municipális rendőrségektől a centralizált, állami rendőrségig 
http://www.bm-tt.hu/rtt/assets/letolt/rt/202002/sallai.pdf 
8. Sallai János: A magyar rendészet története Budapest, Rendőrség Tudományos 
Tanácsa, 2019. 40. p. 
9. Кубышко В. Л. (общ.ред.): История Русской полиции, научный 
справочник памятных дат. т. 1. Москва, Академия управления МВД России, 
2020. 6. с. 
10. Сизиков М. И.: История полиции России (1718–1917). Становление и 
развитие общей регулярной полиции России в XVIII.  веке. Москва, 1992. 14. с. 
11.  Рыбинков В. В. - Алексусин Г. В. История правоохранительных органов 
отечества Москва, Щит М. 2008. 42. с. 



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

© Бражанюк А.О. 
78 

Бражанюк А.О. 

СУТНІСТЬ ОСОБИСТІСНО-КОМУНІКАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ФІЗИЧНИХ ТЕРАПЕВТІВ ТА 

ЕРГОТЕРАПЕВТІВ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Бражанюк Андрій Олександрович 

асистент кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги  

факультету фізичної культури та здоров’я людини 

Чернівецького національного університету імені Юрія Фидьковича 

ORCID ID: https://orcid.org/0000–0001–9422–0685 

 

Сьогодні на етапі розвитку та реформування освітньої системи України  

актуалізується проблема підготовки висококваліфікованих та 

конкурентоспроможних фахівців різних галузей, зокрема й фізичних терапевтів 

та ерготерапевтів, які повинні володіти професійними цінностями, 

позитивними особистісними якостями, професійною компетентністю, 

здатністю до емпатії та рефлексією, що синтезується в їх професійну культуру, 

яка формується в умовах закладу вищої освіти. 

Мета даної публікації полягає у розкритті сутності особистісно-

комунікативної складової професійної культури фізичних терапевтів та 

ерготерапевтів, формування якої відбувається в умовах закладу вищої освіти. 

У нормативних документах освітньої системи України, зокрема Законі 

України «Про освіту» (2017),  «Про вищу освіту» (2014) наголошується на 

трансформації та формуванні культури фахівця, який інтегрує в собі професійні 

знання, уміння, особистісні цінності та якості, здатність до рефлексії, прагнення 

до самоосвіти і саморозвитку. Особливе місце посідає особистісно-

комунікативна складова професійної культури, яка є системо утворюючим 

фактором у формуванні професійної культури фахівця в закладі вищої освіти. 

Саме тому, у нашій публікації здійснено сутнісний та змістовий аналіз 

https://orcid.org/0000%E2%80%930001%E2%80%939422%E2%80%930685
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особистісно-комунікативної складової професійної культури майбутніх 

фахівців фізичної терапії та ерготерапії як результату їх професійної 

підготовки. 

Професійна культура майбутніх фізичних терапевтів та ерготерапевтів, у 

нашому науковому доробку, розглядається як інтегративна сукупність 

професійно-особистісних цінностей та мотивів, теоретичних знань та 

практичних умінь, що забезпечують ефективну терапевтичну та реабілітаційну 

діяльність на основі рефлексії та саморозвитку. Враховуючи те, що фізичним 

терапевтом та ерготерапевтом виступає фахівець, професійна діяльність якого 

спрямована на відновлення втрачених навичок самообслуговування та 

життєдіяльності пацієнта у повсякденному житті та забезпечення максимальної 

адаптації людини до навколишнього середовища, ми виокремили структурні 

компоненти його професійної культури: ціннісно-мотиваційний, когнітивно-

діяльнісний, особистісно-комунікативний, аналітико-рефлексивний. Виходячи 

аналізу кваліфікаційних характеристик фахівця фізичної терапії та ерготерапії, 

розуміємо, що вищезазначені структурні компоненти його професійної 

культури є глибокозмістовними та потребують детального структурно-

змістового аналізу. 

Науковий пошук, щодо компонентів майбутніх фахівців здійснено у ряді 

праць: О. Погонцева виокремлює мотиваційно-ціннісний, когнітивний, 

особистісний компоненти [3, с. 9-10]; С. Вітвицька:  мотиваційно-ціннісний, 

когнітивний, операційно-діяльнісний, культурологічно-світоглядний, 

інтегративно-творчий, комунікативно-емпатійний, аналітико-рефлексивний, 

результативно-продуктивний; організаційно-діяльнісний, когнітивний, 

креативний, гностичний, дієво-практичний, психофізіологічний, єдність яких 

забезпечує конкурентоспроможну діяльність майбутніх фахівців на ринку праці 

[2, с. 143]. 
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Аналіз наукових праць дає підстави стверджувати, що особистісний, 

комунікативний компоненти досліджувались у наукових доробках різних 

вчених: І. Ляхова, Ю. Лянного, В. Осіпова, О. Погонцева, В. Поліщук та ін. 

У нашому науковому дослідженні особистісно-комунікативний 

компонент представлений професійно-значущими якостями, моральними 

нормами та комунікативними вміннями, які, є досить важливими для 

професійної діяльності фізичних терапевтів та ерготерапевтів. 

В основі цього компонента лежить особистісний підхід, який на перший 

план ставить особистість людини, що є надзвичайно важливим для пацієнтів 

майбутніх фізичних терапевтів та ерготерапевтів. Також, застосування 

особистісного підходу у формуванні професійної культури майбутніх фізичних 

терапевтів та ерготерапевтів передбачає врахування їх ціннісних орієнтацій, 

мотивів, потреб, індивідуальної траєкторії розвитку, тощо. Важливо наголосити 

на тому, що працюючи фізичним терапевтом чи ерготерапевтом важливо вміти 

підібрати і запропонувати індивідуальну програму реабілітації, що також 

вимагає особистісного підходу. 

Як зазначалось нами вище, складовими особистісно-комунікативного  

компонента є професійно-значущі якості. Поняття «професійно-значущі якості» 

у науково-педагогічних дослідженнях розглядаються як «сукупність 

особистісних якостей, закладених природою, набутих під час навчання та 

виховання, сформованих у процесі діяльності, що необхідні для ефективного 

здійснення професійної діяльності» [1]. 

До особистісно-комунікативного компонента професійної культури 

майбутніх фізичних терапевтів та ерготерапевтів ми відносимо: 

комунікативність, емпатію, чуйність, моральність, гуманність, толерантність, 

організаторські якості. 

Якщо характеризувати кожну з них, то в першу чергу, надаємо перевагу 

комунікативним здібностям майбутніх фізичних терапевтів та ерготерапевтів, 

яка забезпечує міжособистісне спілкування у терапевтично-реабілітаційному 
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процесі, що є важливим для емоційно-позитивної атмосфери та самопочуття 

пацієнта. Комунікативність проявляється також в уміннях встановлювати 

контакт і продуктивну взаємодію з реабілітантом; уміння чітко висловлювати й 

аргументувати власну позицію; уміння проводити консультативно-

профілактичну та освітньо-пропагандистську роботу серед різних категорій 

населення. 

Не менш важливою професійно-значимою якістю є емпатія, яка 

розуміється як здатність до співпереживання і співчуття [1]. Л. Жданова 

розглядає емпатію особистості як «психологічний феномен, який проявляється 

у здатності розуміти, передбачати, емоційно реагувати і чуйно ставитися до 

переживання та поведінки іншої людини, сприяючи взаєморозумінню, 

подоланню психологічних захистів у міжособистісній комунікації та 

ефективному виконанню спільної діяльності». 

Виходячи з особливостей фахової діяльності майбутніх фізичних 

терапевтів та ерготерапевтів, також, категорії осіб, з якими вони в  

майбутньому працюватимуть, емпатія є невід’ємним компонентом у структурі 

їх професійної культури, яка забезпечить стресостійкість пацієнта під час 

надання їй допомоги та сприятиме збалансованості міжособистісних відносин. 

У цьому структурному компоненті варто виокремити таку якість, як 

моральність, що у процесі професійної діяльності фізичних терапевтів та 

ерготерапевтів, проявляється у дотриманні норм моральної поведінки, культури, 

етичних норм в процесі здійснення професійних функцій.   

Таким чином, вважаємо, що особистісно-комунікативний компонент, який 

відображає наявність описаних вище професійно-значущих якостей та здібностей, 

формується в умовах закладу вищої освіти та сприятиме ефективності та 

результативності професійної діяльності майбутніх фізичних терапевтів та 

ерготерапевтів. 

 

 



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

© Бражанюк А.О. 
82 

Література: 

1. Бусел, В. Т. (Ред). (2009). Великий тлумачний словник сучасної 

української мови. Київ, Ірпінь: Перун.  

2. Ісаєв, І. Ф. (2010). Професійно-педагогічна культура як предмет 

наукового дослідження. Теоретичні питання культури, освіти та виховання. 42, 

143–147. [online] Доступно:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2010_42_40  

3. Погонцева, О. В. (2011). Формування готовності майбутніх фахівців з 

фізичної реабілітації до професійної діяльності в оздоровчих центрах: автореф. 

дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». К., 

22с.  

4. Україна.  Верховна Рада. Закон (2017). Про освіту. [online] 

Доступно:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

5. Україна. Верховна Рада. Закон (2014). Про вищу освіту. (2014). [online] 

Доступно:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2010_42_40
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18


Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Професійна освіта 

© Дідюк Ю.М.   
83 

Дідю к Ю.М.  

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ МАРКШЕЙДЕРСЬКОГО КРЕСЛЕННЯ 
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«Гірничий фаховий коледж Криворізького національного університету» 

 

На сучасному етапі розвитку гірничої промисловості від 

маркшейдерських графічних матеріалів вимагається, щоб вони містили повну 

інформацію, були достатньо наочними, зручними в користуванні, точними і в 

той же час хронологічними. 

Маркшейдерські графічні матеріали (маркшейдерські креслення) – це 

креслення, на яких відображені гірничі та розвідувальні виробки, форма, умови 

залягання та якісні характеристики корисних копалин, а також рельєф та 

ситуація денної поверхні. Маркшейдерські креслення дозволяють в повній мірі 

відображати інформацію щодо проведення гірничих робіт.    

Кожне гірниче підприємство повинно мати повний комплект 

маркшейдерських креслень – планів, проекцій, розтинів, що забезпечують 

раціональну та безпечну розробку родовища. Всі маркшейдерські креслення 

мають бути складені з урахуванням прийнятих єдиних вимог та якісних 

характеристик. 

Комісія маркшейдерсько-будівельних дисциплін Відокремленого 

структурного підрозділу «Гірничий фаховий коледж Криворізького 

національного університету» займається підготовкою молодшого спеціаліста 

техніка-маркшейдера – фахівця, який безпосередньо займається складанням 
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маркшейдерських графічних матеріалів. Саме тому знання з маркшейдерського 

креслення для нього вкрай важливі. 

Головне завдання викладачів комісії – озброїти майбутніх фахівців-

маркшейдерів необхідними знаннями та навичками щодо складання, креслення 

та поповнення маркшейдерських креслень, які є кінцевим продуктом 

маркшейдерських зйомок, графічним підґрунтям для проектування гірничих 

підприємств, експлуатації та розширення родовищ корисних копалин. 

Молодший спеціаліст технік-маркшейдер повинен знати: 

- основні правила оформлення первинних і обчислювальних 

маркшейдерських журналів; 

- вимоги стандартів для оформлення маркшейдерської графічної 

документації; 

- методику креслення основних і похідних планів в умовних знаках.  

Знання – це основне підґрунтя для підготовки майбутнього фахівця. Вони 

повинні бути систематичними та послідовними, підкріпленими якісною 

наочністю. Для того, щоб знання краще закарбовувались у підсвідомості, дуже 

важливо зацікавити студентів, можливо навіть використати будь-яку 

мотивацію, проявити творчий підхід, підключити особистісні якості викладача. 

Адже саме знання є головною рушійною силою навчального процесу.  

Але для того, щоб виховати справжнього спеціаліста, одних знань замало, 

необхідно знання підкріпити навичками – поєднати інформацію та дію. Вміння 

якісно виконувати креслення не приходить одразу, а тільки завдяки 

наполегливій праці.  

Молодший спеціаліст технік-маркшейдер повинен вміти: 

- застосовувати різноманітні креслярські приладдя для складання 

креслень; 

- вести журнали вимірювань з виконанням відповідних креслень в 

польових умовах;  
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- виконувати графічні креслення олівцем і в туші на креслярському 

папері та спеціальних синтетичних плівках у відповідності з вимогами умовних 

топографічних знаків та гірничої графічної документації; 

- відображати форму і умови залягання  покладу на графіках і 

кресленнях, використовуючи відповідні стандарти та нормативні документи; 

- будувати профілі та геологічні розрізи, використовуючи результати 

маркшейдерських вимірювань. 

Виконання маркшейдерського креслення – це не механічна робота, це 

творчий процес, який потребує вдумливого і свідомого ставлення до 

виконуваної роботи. І тут також багато залежить від викладача, наскільки 

професійно він підійде до вирішення цієї задачі. Під час набуття навичок дуже 

важливий індивідуальний підхід до кожного студента, терпіння та повага, 

розуміння та наполегливість, а інколи навіть особистий приклад. Адже 

справжній фахівець-маркшейдер повинен, окрім вміння читати і складати 

маркшейдерське креслення, володіти смаком і почуттям витонченого. 

Однак виготовлення вручну маркшейдерських креслень вимагає від 

виконавців дуже копіткої, тривалої та наполегливої праці, яка пов’язана зі 

значною трудомісткістю та накопиченням розбіжностей та неточностей. 

На сьогоднішній день в гірничій промисловості все більшого поширення 

набуває використання інноваційних технологій при проектуванні у вигляді 

комп’ютерної графіки. Такі технології дозволяють прискорити процес 

проектування, знижуючи час на створення креслень, документації та загальних 

витрат на проектування. 

У зв’язку з цим особливо актуальним стає застосування сучасних 

комп’ютерних прикладних програм для складання маркшейдерської графічної 

документації. Серед таких комп’ютерних прикладних програм найбільш 

популярними є: AutoCad, Digitals, K-MINE. 

Лідером серед систем автоматизованого проектування можна вважати 

систему AutoCad. AutoCad – система автоматизованого проектування, 
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розроблена компанією Autodesk. Інструментальні засоби програми надають 

користувачам досконалі засоби двовимірного та тривимірного моделювання. 

Одним із прикладів окремого застосування програми AutoCad є система 

автоматизації маркшейдерських робіт «САМАРА», що служить для ведення 

маркшейдерської графічної документації в електронному вигляді, а також для 

вирішення більшості поточних завдань маркшейдерської служби гірничого 

підприємства. Великою перевагою системи AutoCad є можливість подальшого 

формування електронного архіву креслень. Кожен із створених файлів креслень 

легко редагується. Система дозволяє виконувати складні тривимірні побудови 

ліній, поверхонь і тіл та відображати їх на різних видових екранах з різних 

точок зору [2]. 

Не менш популярною є програма Digitals, яка забезпечує автоматизацію 

маркшейдерських робіт від обробки польових вимірювань до створення 

графічної документації. Програмний пакет Digitals розроблений у державному 

науково-виробничому підприємстві «Геосистема» (м. Вінниця, Україна). Ця 

прикладна програма має універсальну платформу з величезним набором 

функцій. З Digitals є можливість не тільки накопичувати бази даних, а й 

будувати моделі рельєфу і моделювати горизонталі, переглядати креслення в 

тривимірному вигляді, використовувати супутникові знімки, фотоплани і 

скановані карти, створювати текстову і графічну документацію на основі 

шаблонів, що дозволяє максимально автоматизувати процес і легко адаптувати 

його під будь-які вимоги. Програма містить потужний векторний редактор з 

простими у використанні інструментами редагування та надає можливість 

створювати векторні графічні матеріали в умовних знаках. Всі карти в Digitals є 

тривимірними. Будь-яка графіка може бути представлена в 3D, що дозволяє 

розглянути її з різних кутів зору. Така можливість надзвичайно корисна для 

контролю правильності виконання робіт. 

Програмний комплекс K-MINE дозволяє автоматизувати процеси 

інженерного супроводу гірничих робіт, ведення і спільного використання 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Професійна освіта 

© Дідюк Ю.М.   
87 

гірничотехнічної документації в електронному вигляді для гірничих 

підприємств. Сьогодні K-MINE є незамінним інструментом для маркшейдерів, 

він забезпечує ефективність і точність виконання робіт за рахунок простоти 

використання, потужної тривимірної графіки та автоматизації трудомістких 

процесів гірничого виробництва. Основою для роботи K-MINE служать 

цифрові тривимірні моделі об’єктів гірничої технології різної складності. Його 

основні переваги – комплексність рішень, широка функціональність, висока 

продуктивність, використання єдиних форматів представлення даних.  

Можливості програмного комплексу K-MINE: 

- створення електронних карт і моделей гірничо-технологічних об’єктів; 

- створення векторних зображень; 

- тривимірне моделювання; 

- математична та графічна обробка даних різних зйомок тощо. 

Наявність спеціалізованого математичного апарату дозволяє об’єднувати 

просторові дані з таблично-графічною інформацією, створювати проектну 

документацію, розробляти комплексні проектні рішення для гірничого 

виробництва. 

Використання комп’ютерних технологій розширює можливості створення 

та сприяє підвищенню якості виготовлення маркшейдерської графічної 

документації.  

Таким чином хочу наголосити, що в сучасних умовах при підготовці 

молодшого спеціаліста техніка-маркшейдера з маркшейдерського креслення 

дуже важливий комплексний підхід, тобто поєднання традиційних методів 

навчання та інноваційних технологій для створення гірничо-графічної 

маркшейдерської документації. 
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майбутніх фахівців ставляться завдання, що стосуються не лише технічних 

знань та вмінь (“hard skills” або “тверді навички”), які пов'язані з професійною 

діяльністю. Вища освіта повинна забезпечувати не лише “тверді навички” для 

студента, але й “м’які навички”. “Soft skills” відіграють не менш важливу роль у 

успішній кар'єрі ніж “hard skills”, та допомагають під час соціальної взаємодії в 

суспільстві. Головною метою дослідження було дослідити які саме “м'які 

навички” найбільш затребувані на ринку праці та як саме їх розвивати в межах 

освітніх компонентів, що викладаються в закладах вищої освіти.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Складний економічний стан 

України суттєво погіршує ситуацію на ринку праці, спостерігається дисбаланс 

між попитом та пропозицією. Тому вимоги до випускників вищих навчальних 

закладів значно підвищуються. Роботодавці суттєво зменшують кількість 

штатних працівників, що безпосередньо негативно впливає на ринок праці та 

посилює конкуренцію серед претендентів на працевлаштування. Для того, щоб 

бути конкурентоспроможним на сучасному ринку праці, випускнику ЗВО 

необхідно володіти так званими “твердими” та “м'якими” навичками.   

«Жорсткі» навички - це технічні й професійні знання, вміння та навички, 

яким можливо навчити в коледжі або ЗВО, легко виміряти та перевірити, вони є 

досить об’єктивними.   

“М’які” навички - універсальні компетенції, так звані “нетехнічні 

навички”, які є нематеріальними. Їх складно виміряти кількісними 

показниками, а тому їх оцінка носить суб’єктивний характер. Багато атрибутів 

м’яких навичок визнано нашим суспільством. Деякі з них є виграшними, 

характеризуються навичками спілкування, організацією, лідерством, логікою, 

зусиллями, груповими навичками та етикою. М’які навички виникли серед 

термінів соціології, що описують еквалайзер (коефіцієнт емоційного інтелекту) 

людини, який можна поділити на соціальне життя, спілкування, словесні 

висловлювання, звички, доброзичливість та оптимізацію. М'які навички можна 

розділити на дві групи: внутрішньоособистісні навички та міжособистісні 
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навички. Внутрішні особисті навички стосуються здатності особистості 

керувати собою для оптимального розвитку робіт, наприклад, управління 

часом, управління стресом та творче мислення. Тим часом, особисті навички 

визначаються як навички особистості в управлінні своїми стосунками з іншими 

для оптимального розвитку роботи, тобто: здатність мотивувати, вести та вести 

переговори. Внутрішньоособисті навички - це ті вміння та комунікації, які 

відбуваються у власній свідомості людини, а міжособистісні вміння - це 

навички, що стосуються взаємодії з іншими людьми чи особистостями [1-6]. 

Існує безліч атрибутів м’яких навичок, якими володіє кожна людина на 

різному рівні. Це пов’язано з різними звичками мислити, говорити, діяти та 

приймати певне ставлення до різних ситуацій. Однак ці навички можуть 

розвиватися, коли людина звикає застосовувати їх, поки нарешті їх не можна 

вважати звичкою. За даними Центру навчання та розвитку підприємництва, 

Галіфакс, Нова Шотландія, існує 23 атрибути м’яких навичок, що домінують у 

можливостях працевлаштування. У цьому дослідженні використовуються ці 23 

атрибути. Їх можна згрупувати за внутрішніми та міжособистісними навичками 

(табл. 1) [1]. 
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Таблиця 1 - Внутрішні та міжособистісні атрибути “м'яких” навичок 

Внутрішні “м'які” навички Міжособистісні “м'які” навички 

● Ініціативність ● Надійність 

● Етика/честність ● Вербальна комунікація 

● Критичне мислення ● Співробітництво 

● Бажання навчатись ● Гнучкість 

● Рішучість ● Робота в команді 

● Мотивація ● Здатність слухати 

● Ентузіазм ● Здатність логічно аргументувати 

● Креативність  

● Здатність до аналізу  

● Стресостійкість  

● Самоврядування  

● Здатність до вирішення проблем  

● Здатність до узагальнення  

● Незалежність  

● Стійкість  

● Управління часом  

 

У блозі пані Лори Брюер, спеціаліста з розвитку навичок для зайнятості 

молоді в Міжнародній організації праці , розповідається , які компетенції та 

навички необхідні для того, щоб бути конкурентоспроможним на сучасному 

ринку праці. За наведеними даними нещодавніх опитувань , у претендентах 

роботодавці шукають не лише досвід роботи, але й «м’які» навички, зокрема 

виділено шість найзатребуваніших з них :      

– гнучкість / здатність адаптуватись;       

– навички спілкування;       

– уміння вирішувати проблемні ситуації;       
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– креативність;       

– навички міжособистісних відносин ;       

– вміння працювати в команді.          

Слід також зазначити, що результати досліджень, які проведені в 

Гарвардському університеті та в Стенфордському дослідному інституті, 

свідчать про те, що професійна успішність завдяки «hard skills» складає лише 

15 %, в той час коли «soft skills» визначається у 85 % [4].   

Зважаючи на вищесказане, перед ЗВО постає важливе завдання - 

розвинення у студентів «soft skills». Існує декілька шляхів: введення в освітні 

програми нових дисциплін, в освітні компоненти - змістовні модулі, які будуть 

сприяти розвитку «soft skills», проведення тренінгів, курсів, семінарів тощо. 

Слід зазначити, що спілкування з професорсько-викладацьким складом, 

допоміжним персоналом, спільне виконання наукових досліджень та підготовка 

до їх презентаций на конференціях різного рівня поступово розвиває «soft 

skills» у студентів. Також зацікавленість та активна участь студентів в гуртках, 

спілках, громадських об'єднаннях, студентському самоврядуванні значно 

сприяє та підвищує опанування  «soft skills».  

Новітні дослідження [1] свідчать про те, що при розробці навчальних 

матеріалів до освітніх компонентів необхідно враховувати індивідуальні якості 

кожного студента. Згідно класифікації типу особистості Девіда Кірсі студентів 

можна розділити на такі групи: раціоналіст, ідеаліст, майстер/ремісник та 

охоронець. Враховуючи тип особистості, була запропонована модель 

розвивання м'яких навичок у студентів (рис. 1).  
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Рис.1 - Навчальна модель для вдосконалення м’яких навичок 

 

 Після того, як визначені атрибути м’яких навичок, які потрібно буде 

підтримувати та розвивати для кожного типу особистості, модель навчання 

успішно працює. Ця модель ефективно покращує атрибути м'яких навичок 

студентів шляхом розуміння профілю когнітивного процесу при вирішенні 

різних завдань на основі типів особистості. В моделі застосовано принцип 

системи управління м’якими навичками, який вимагає, щоб вдосконалення 

м’яких навичок здійснювалось за допомогою процесів планування, виконання 

та оцінки. Іншим фактором є те, що вдосконалення атрибутів м’яких навичок 

робиться свідомо та цілеспрямовано. 

 

 

Підготовка викладачів до 
читання лекцій 

1. Підготуйте навчальні інструменти 
(навчальний план, робочий аркуш 

студентів тощо), які були скориговані 
на основі типів особистості та 

атрибутів м’яких навичок. 

2. Групуйте учнів на основі типів 
особистості, изначених Девідом Кірсі. 

Вступні заходи 

1. Початкове привітання (доброго ранку/дня та 
мотивація).  
2. Правила лекцій (пам’ять про дисципліну, 
активна діяльність тощо). 
3. Надання усвідомлення важливості м’яких 
навичок. 
4. Повідомлення кожному студенту атрибутів 
м’яких навичок. 
6. Повідомлення обсягу теми. 
7. Озвучування цілі навчання. 

    
 1. Роздуми про навчальний досвід 

студентів. 
2. Загальна оцінка процесу та 
результату навчання студентів 
(особливо орієнтована на атрибути 
м'яких навичок). 
3. Відповіді студентів. 
4. Звикання атрибутів м’яких навичок, 
що застосовуються у повсякденній 
діяльності студентів. 

1. Розподіліть задачі, пов’язані з темою розв’язання проблем 
(хоча вони однотипні, підходи різні) для того, щоб покращити 
відповідні необхідні атрибути м’яких навичок (тобто для 
покращення раціональних та ідеалістичних навичок потрібно 
вдосконалити міжперсональні навички). 
2. Моніторинг та оцінка вдосконалення цільових атрибутів 
м’яких навичок для кожного типу особистості.3. Надайте 
зворотний зв’язок, який відповідає цілям. Цикл 1-2-3 можна 
повторювати, поки цілі не будуть досягнуті. 
4. Побудуйте атрибути м’яких навичок, які передбачається 
вдосконалити. 
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ОСВІТИ МЕТОДАМИ МАТЕМАТИКИ 

 

Онофрієнко Наталя Олександрівна 

викладач вищої кваліфікаційної категорії Відокремленого структурного 

підрозділу «Гірничий фаховий коледж Криворізького національного 

університету» 

 

Няньчук Олена Юріївна 

викладач вищої кваліфікаційної категорії Відокремленого структурного 

підрозділу «Гірничий фаховий коледж Криворізького національного 

університету», старший викладач 

 

Анотація. У даній статті проблема формування у здобувачів освіти 

підприємницької компетенції методами математики. 

Ключові слова: підприємництво, підприємницька компетенція, 

математика, методи математики, рішення професійно спрямованих завдань, їх 

економічні поняття, комерційні розрахунки. 

 

Формування і розвиток підприємницької компетентності, яка є 

результатом професійної підготовки, стає в сучасних умовах однією з основних 

задач навчання в коледжі. 

Однак не всі випускники коледжу можуть стати успішними 

підприємцями, хоча б в силу відсутності у них необхідних особистісних 

характеристик, але отримати адекватну сучасним умовам розвитку країни 

підготовку в сфері підприємництва їм необхідно. Така підготовка дозволить 

випускникам впевненіше почувати себе при вступі в підприємницькі відносини, 

грамотно вирішувати виникаючі підприємницькі завдання [1]. 
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Одним з найпоширеніших засобів формування підприємницьких 

компетенцій на заняттях математики є завдання, зміст яких пов'язаний з 

різними видами економічної діяльності. У підручниках з математики можна 

знайти завдання, в яких використовуються такі економічні поняття, як 

прибуток, збиток, дохід, собівартість, обсяг виробництва продукції (робіт і 

послуг). Студенти часто бачать в завданні тільки математичні дії, її 

економічний зміст залишається поза увагою. Тому викладачеві бажано 

присвятити спеціальну бесіду пізнавальному елементу завдання. 

Найпростіші задачі ілюструють економічні концепції і моделі, 

дозволяють ефективніше засвоїти різні поняття.  

Економічні процеси і системи, які є в економіці країни, часто на перший 

погляд відбуваються хаотично і непередбачувано. Насправді, вони 

підпорядковуються строгим законам і правилам. Виявленням цих 

закономірностей і їх дослідженням за допомогою математичних методів якраз і 

займається математична економіка. 

Без математичних розрахунків неможливо здійснювати фінансове і 

бізнес-планування, без розуміння графіків втрачають сенс фінансові прогнози. 

Комерційні розрахунки допомагають студенту бачити, практичну 

спрямованість математики. Завдання економічного змісту, як правило, 

засновані на ситуації вибору, в яку найчастіше потрапляє людина, група людей, 

цілі суспільні структури, а також в професійному плані - працівник або 

керівник. Вирішуючи такі завдання, студенти стають перед серйозною 

проблемою альтернативного вибору, який необхідно не тільки обчислити, але і 

аргументувати. 

У Відокремленому структурному підрозділі «Гірничий фаховий коледж 

Криворізького національного університету» під час проведення занять з 

математики використовуються задачі з економічним змістом. 

Багато економічних проблем піддаються аналізу за допомогою 

математичного апарату, який викладено в курсі математики. 
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Завдання на обчислення складних відсотків мають особливий 

економічний зміст, за допомогою якого визначається рівень ризику в процесі 

прийняття рішень по оптимізації виробництва; визначенню напрямів вкладення 

ресурсів і т.д. Зауважимо, що такі задачі викладаються у підручнику з 

підготовки до складання зовнішнього незалежного тестування. 

Ми намагаємося це використати на навчальних заняттях з математики: 

1) Виконання усного рахунку, який завжди є проблемним у сучасної 

молоді, часто проводимо в грошовому еквіваленті (так виходить набагато 

швидше і правильніше, особливо дії з числами різних знаків), причому можна 

використовувати і різні іноземні валюти. 

2) Найперший з розділів, що вивчаються першокурсниками з математики, 

присвячений розвитку поняття про число, в рамках якого повторюються всі дії 

з числами, поняття відсотка, яке більшою мірою є економічним, а не 

математичним. Здобувачі освіти не можуть зрозуміти, чому виходить така 

невідповідність: якщо число  збільшити на число , а потім отриманий 

результат зменшити на , то знову вийде , але, якщо число x збільшити на 

10%, а потім отриманий результат зменшити на 10% , то вийде не , а . 

Розглянемо декілька задач економічного змісту. На перший погляд вони 

здаються складними, але після логічних міркувань та створення математичної 

моделі, їх розв’язання зводиться до виконання простих математичних дій. 

ПРИКЛАДИ 

1. До нового року дідусь подарував онукам, яким 14, 6 та 3 роки, 759 

ум.од з умовою, що вони будуть поділені пропорційно їх віку. Скільки коштів 

одержить кожен з онуків?[4] 

Розв’язання. Маємо звичайну математичну задачу на складання рівняння. 

Для цього використаємо таке математичне поняття як коефіцієнт 

пропорційності.  
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Нехай  коефіцієнт пропорційності. Тоді перший онук повинен отримати 

 ум.од., другий -  ум.од. та третій -  ум.од. Разом онуки повинні 

отримати 759 ум.од. Знаючи це складаємо рівняння. ; 

; . 

Таким чином, 

старший онук отримає  (ум.од.), 

середній онук отримає  (ум.од.), 

молодший онук отримає  (ум.од.). 

2. Фірма почала використовувати нову технологічну лінію вартістю 1 

млн. 700 тис. ум.од., вартість якої буде зменшуватися кожного року на 150 тис. 

ум.од. [4] 

1) Знайти значення вартості цієї технологічної лінії після n років.  

2) При вартості 200 тис. ум.од. технологічна лінія буде не придатною для 

виробництва. Коли цe станеться? 

Розв’язання.  

1) Згідно з умовою задачі вартість лінії з кожним роком зменшується на 

150 тис. гривень, тому її вартість після  

першого року буде  ум.од.,  

другого року –  ум.од.,  

третього року –  

ум.од. і так далі.  

Після таких міркувань можемо створити математичну модель задачі: 

послідовність значень вартості утворює арифметичну прогресію з , 

, а знайти треба загальний член . 
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Для знаходження загального члену арифметичної прогресії, використаємо 

формулу: 

 

 
де  вимірюється у тисячах ум.од,  - кількість років. 

2) Переведемо задачу на математичну мову. Задана арифметична 

прогресія, перший член якою дорівнює , різниця , загальний 

член . Знайти . 

Скористаємось формулою: , маємо: 

; ; ; . 

Висновок: технологічну лінію можна використовувати 10 років. 

За допомогою ось таких задач ми можемо дати відповідь на запитання, 

якими цікавляться здобувачі освіти. 

Це лише невеличка кількість прикладів задач, які кожна людина вирішує 

у повсякденному житті. 

Крім застосування простих дій при розв’язуванні математичних задач 

економічного змісту, можна знайти задачі, у розділі «Математичний аналіз», які 

вирішуються за допомогою більш складних дій, а саме із застосуванням 

похідної та інтеграла. 

1) Математичні ігри - технологія, що дозволяє, як ніяка інша 

технологія, розвивати ключові компетенції студентів. Ігри ставлять в умови 

пошуку, пробуджують інтерес до перемоги, а звідси - прагнення бути швидким, 

зібраним, спритним, вміти чітко виконувати завдання, дотримуватися правил. В 

іграх, особливо колективних, формуються і моральні якості особистості. 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Професійна освіта 

© Онофрієнко Н.О., Няньчук О.Ю.   
101 

Використання математичного апарату у взаємозв'язку з конкретними 

економічними проблемами, а також використання знань організації 

інформаційних процесів обробки економічної інформації дозволяє: 

 підвищити сприйняття здобувачами освіти інформаційного змісту 

економічних понять; 

 сформувати навички вміння рішень економічних завдань; 

 розвинути елементи економічного мислення на основі 

математичного апарату та інформаційних технологій обробки економічної 

інформації [3]. 

Таким чином, математика дозволяє сформувати розумові операції, 

необхідні для вивчення оточуючого нас світу, здійснювати комплексний підхід 

до розвитку особистості того, хто навчається і передбачає тісний зв'язок з 

економічним вихованням. Інтеграція уроків математики з економікою дозволяє 

виразно демонструвати практичну цінність математики та активізувати 

навчальну діяльність, сформувати підприємницькі компетенції, погляди на 

реальне життя. 
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кандидат исторических наук, доцент кафедры государственно - правовых 

дисциплин Ростовского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России). 

 

Средства массовой информации в истории современного общества всегда 

имели влияние на правосознание граждан и конечно же влияют на 

прогрессивную группу, свободномыслящую категорию – молодежь. Однако в 

последнее время это проблема стала крайне актуальной, как в России, так и за 

рубежом. В ХХ1 веке СМИ настолько прочно обосновались в повседневной 

жизни, что люди уже не могут представить существование без них. 

Многочисленные сведения, знания сопровождают людей на протяжении всей 

их сознательной жизни и оказывают большое влияние на формирование 

личностных качеств человека. Причем особое внимание хотелось бы уделить 

повышению правовой культуры такой социальной группы, которая является 

одной из самых массово-демографических – молодежи. Оценивая уровень 

правовой культуры молодого поколения, следует обратиться к тому, что влияет 

на формирование правосознание.  

Разумеется, одним из факторов формирования правосознания является 

средства массовой информации. Следует отметить, что влиянию СМИ больше 

всех подвержены дети подросткового возраста, в силу психологических 

особенностей возраста, несформированной системы ценностей, которая может 

оказать большое влияние на дальнейшее всестороннее развитие личности. 

Подрастающее поколение создает собственные понятия и вкусы буквально 

практически полностью благодаря журналам, развлекательным программам 

телевидения, всевозможным молодежным сайтам в сети Интернет и 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Професійна освіта 

© Пасько Е.А.   
103 

неформальные источники, то есть ближайшее социальное окружение, в том 

числе родственников, друзей. В молодежной субкультуре таковыми 

оказываются товарищи. Неформальные источники различной информации 

далеко не всегда показывает высокий уровень образованности молодых людей. 

Как показывают психологические и социологические исследования, школьники 

осознанно избегают серьезных образовательных передач, им не интересно и их 

не заботят передачи, связанные с социальными и политическими проблемами 

[1]. Это их отличает от более зрелого поколения, читающих печатные издания 

научного и политического обозрения и смотрят они больше телевизионные 

новости центральных каналов. они являются большой социальной группой. А 

вот большинство граждан пожилого возраста общаются в социальных сетях, 

ищут информацию по теме здоровья, используют мессенджеры для звонков и 

видеосвязи, анализируют данные о товарах и услугах, а также получают 

информацию из ТВ. Значит, чем выше уровень правовой культуры, тем выше 

правосознание и тем выше защита человека от социального влияния тех 

передач, которые несут массовую информацию, по уровню правовой культуры 

ниже уровня данного человека [2]. Люди с недостаточным уровнем 

правосознания не могут объективно оценить сложившуюся ситуацию [3]. 

Правовое воспитание играет большую роль в преодолении деформации 

ценностной системы молодого поколения. Проблема повышения правовой 

культуры, правосознания актуальна, с начала ХХ1 века поднимается масса 

вопросов по этому поводу. Однако робкие попытки создать нужное обществу 

СМИ ведутся как со стороны самих компаний, так и со стороны государства. 

Возможно, скоро мы станем свидетелями рождения интересного СМИ, 

действительно нужного народу. Сейчас же общество в большинстве своем 

относится к телевидению, мягко говоря, равнодушно».  

Таким образом, именно поэтому для того, чтобы как-то подействовать на 

сознание молодых людей, сформировать соответствующий менталитет, нужно 

закреплять нравственные ценностные ориентиры в миропонимании под 
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воздействием СМИ. Над проблемой повышения уровня правовой культуры 

молодежи совместно работают институты государственной власти.  

Вообще правовая культура - это результаты и последствия правовой 

жизни общества, а в узком смысле слова - результаты юридической 

деятельности [4], [9]. Правовая культура влияет на правосознание, отношения в 

рамках закона и тогда в обществе достигается социальная стабильность. 

Российская правовая культура специфична и неповторима, так как история 

нашего государства претерпевала изменения политического режима, менялось 

и отношение к происходящему, правосознание. Главным средством устранения 

дефектов правосознания молодежи России является разработка и реализация 

государственной программы на федеральном уровне правового воспитания 

молодежи, строящаяся на основе русских правовых ценностей [5], [10]. 

Деформация правосознания представляет собой такое состояние 

правосознания, когда у его носителей формируются определенные взгляды, 

знания, чувства, настроения, переживания и эмоции, идеи и представления, 

которые искаженно отражают правовую действительность и выражают 

отрицательное отношение к действующему праву, правосудию и законности, 

что приводит к формированию негативно ориентированного правосознания. 

Проблема преодоления деформации правосознания молодежи и повышения 

уровня ее правовой культуры –вот что требует особого подхода и принятия 

комплекса мер.  

На мой взгляд, к мерам повышения уровня правовой культуры молодежи 

можно отнести следующие:  

- формировать, пропагандировать активную жизненную позицию, 

позволять самостоятельно принимать решения, поддерживая инициативы; 

- реализация целевых программ по занятости молодежи. Привлечение к 

военно-патриотическому движению, волонтерскому движению, спорту, 

участию в студенческих отрядах, культурно-массовых мероприятиях…[6], [11]; 
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- разъяснять правовые знания, предписания. Планомерная работа должна 

вестись и со стороны преподавателей и родителей;  

- профилактические мероприятия по снижению правонарушений 

несовершеннолетних. 

 В 2011 г. о повышении правовой грамотности было заявлено на высшем 

государственном уровне в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан» [8]. 

Вообще, что мы понимаем под средствами массовой информации (СМИ). 

Прежде всего это любые печатные или сетевые издания, теле- и радиоканалы, а 

также любые другие средства донесения информации до широких кругов 

зрителей. Согласно сущности процесса, в современном мире, средства 

массовой информации приняли на себя значительную долю функций в 

развитии людей, воспитании их вкусов, представлений, привычек и 

предпочтений. 

Существуют различные виды СМИ: 

1) печатная пресса (это журналы, газеты и т.д); 

2) радио (радиовещания позволяют подавать звук в режиме 

«реального времени»); 

3) телевидение (это технология, позволяющая передавать по 

электроволнам движущееся изображение, которое чаще всего сопровождается 

звуком) [8]; 

4) Интернет ( представляет собой  в большой степени все виды СМИ). 

Исходя из актуальности избранной мною темы, цели, которую я поставил 

перед собой, возможно квалифицировать надлежащие задачи: 

• установить прецедент воздействия и обнаружить уровень влияния 

СМИ на правосознание молодежи; 

• определить  причины, которые побуждают к совершению 

правонарушений, и какую роль играют СМИ  
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• выработать рекомендации, которые имеют все шансы 

содействовать понижению неблагоприятного и ужесточению положительного 

влияния СМИ на правосознание молодых людей [12]. 

В настоящее время СМИ уделяется большее внимание, так как из-за 

вспышки короновируса COVID-19, всеобщей пандемии общество интересует 

какова ситуация в стране, как меняется ситуация, узнаем о последних новостях, 

причем это проблема интересует все слои и социальные группы общества  

В связи с различными политическими спорами, взглядами, 

разногласиями, которые информируют СМИ, правосознание людей меняется. 

Правосознание – подразумевает совокупность идей, взглядов, чувств и 

переживаний, сложившихся в обществе и выражающих отношение людей к 

праву. У каждого человека формируются взгляды и мнения исходя из 

информации, которую они получают через интернет, телевидение и т.д. 

Молодежь развивается в различных направлениях, таких социальных 

сетях, как : TikTok, Instagram, YouTube, Facebook и т.д. Благодаря данным 

социальным сетям не только молодежь зарабатывает на разных контентах. 

Заработок в интернете в данное время стал более актуальным. 

Общедоступность различных развлекательных, политических, 

интеллектуальных шоу привлекают с каждым раз все больше зрителей. 

Рассмотрев тему «Влияние СМИ на правосознание молодежи», могу с 

полной уверенностью сказать, что СМИ оказывают мощное влияние на 

поведение и мироощущение человека. Нет сомнений в том, что нельзя 

построить правовое государство, если не будет заинтересованности в этом 

молодого поколения. Вот почему изучение этой темы меня заинтересовало. 

Уровень правовой культуры общества и молодежи в частности и меры по его 

повышению, это актуально в современном российском обществе.  
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Політична ситуація в державі спонукає замислитися над питанням 

національно-патріотичного виховання молоді. Військові дії що почалися в 

країні з 2014 року, поставили актуальною проблему запобігання війни та 

збереження миру шляхом організації освіти і виховання у дусі патріотизму. 

Спостереження за студентами під час навчально-виховної роботи до 2013 року 

показувало, що цінність Батьківщини, нації та особисто себе в цьому контексті 

впала до рівня «мені все одно» і це був домінуючий рівень серед студентства 

[8]. 

Становлення засад демократизму та гуманізму української державності та 

розвиток суспільства потребують змін у професійній підготовці майбутнього 

спеціаліста. Саме тому на вищу освіту покладається важливе завдання по 

вихованню національно свідомої, патріотично налаштованої до своєї 

Батьківщини молоді. За сучасних умов воно набуває неабиякої гостроти, тому 

що втілює в собі патріотичне відродження української нації. Ідеалом виховання 

є гармонійно розвинений національно свідомий, освічений, життєво готовий 

громадянин до власного розвитку і удосконалення своєї особистості [8]. 

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею 

розвитку української державності як консолідуючого чинника розвитку 

українського суспільства та української політичної нації. Важливу роль у 

https://orcid.org/0000-0002-6966-0205?lang=en
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просвітницькій діяльності посідає відновлення історичної пам’яті про тривалі 

державницькі традиції України [1]. 

Завдання національно-патріотичного виховання підростаючого покоління 

– пробуджувати і виховувати у кожній дитині любов до батьків, до родини, 

пошану до історичного минулого країни, національних традицій, звичаїв; 

любові до рідної мови, культури, народу; усвідомлення власної національної 

приналежності, національної гідності; готовності до боротьби з неправдою, 

злом тощо. У Концепції державної цільової соціальної програми патріотичного 

виховання населення зазначається, що актуальність національно-патріотичного 

виховання зумовлюється процесом формування в Україні єдиної політичної 

нації. Патріотичне виховання населення спрямоване на забезпечення цілісності, 

соборності України, що є серцевиною української національної ідеї. При цьому 

важливо, щоб об’єднання різних етносів і регіонів України задля національного 

відродження, розбудови й вдосконалення суверенної правової держави і 

громадянського суспільства здійснювалось саме на базі демократичних 

цінностей, які в свою чергу мають лежати в основі патріотичного виховання [1]. 

У Наказі МОН № 641 від 16.06.15 року Про затвердження Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних 

рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх 

навчальних закладах зауважується, що інтеграційні процеси, що відбуваються в 

Україні, європоцентричність, пробудження громадянської і громадської 

ініціативи, виникнення різних громадських рухів, розповсюдження 

волонтерської діяльності, відбуваються на тлі сплеску інтересу і прояву 

патріотичних почуттів і нових ставлень до історії, культури, релігії, традицій і 

звичаїв українського народу [1]. 

Науковці вважають, що саме юнацький вік є найефективніший для 

формування самосвідомості та самоідентифікації, тому знання рівня та стану 

сформованості національно-патріотичної ідентичності студентів набуває 
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особливої актуальності. Саме в цей період проходить її зміцнення й 

закріплення. Ідентичність (від латинського Identicus – тотожність) – 

багатозначний життєвий і загальнонауковий термін, що виражає ідею 

постійності, тотожності, спадкоємності індивіда і його самосвідомості [2]. 

Етнічність, етнічна приналежність – поняття, яке в сучасній науці заміщає 

поняття «етнос», як певну категорію, що позначає існування окремих етнічних 

груп чи ідентичностей [2].  

Під поняттям «народ» у розумінні етнічної спільноти розуміється група 

людей, члени якої мають спільну назву й елементи культури, дорожать міфом 

(версією) про спільне походження і спільну історичну пам’ять, асоціюють себе 

з певною територією і мають почуття солідарності [2]. Як правило, етнічна 

ідентичність формується й існує в контексті соціального досвіду і процесу, з 

якими ідентифікують себе люди, або ідентифікуються іншими, як члени певної 

етнічної групи.  

Національне виховання – це створена упродовж віків самим народом 

система поглядів, переконань, ідей, ідеалів, традицій, звичаїв та ін., покликаних 

формувати світоглядну свідомість та ціннісні орієнтації молоді, передавати їй 

соціальний досвід, надбання попередніх поколінь. Науково обґрунтоване, 

правильно організоване національне виховання відображає історичну ходу 

народу, перспективи його розвитку [3]. 

Патріотизм – одне з найбільш глибоких почуттів людини, розуміють як 

відданість і любов до Батьківщини, до свого народу, гордість за минуле й 

сьогодення, готовність до її захисту; характеризує вищий рівень розвитку 

особистості і проявляється в її активно-діяльнісній самореалізації на благо 

Батьківщини [4]. 

Невід’ємною складовою патріотизму є національна свідомість. 

Національна свідомість – це сукупність соціальних, економічних, політичних, 

моральних, етичних, філософських, релігійних поглядів, норм поведінки, 



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

© Полетай О.М. 
112 

звичаїв і традицій, ціннісних орієнтацій та ідеалів, в яких виявляються 

особливості життєдіяльності націй та етносів [6].  

Визначальною рисою українського патріотизму має бути його дієвість, 

спроможна перетворювати почуття в конкретні справи та вчинки на користь 

держави. Справжній патріот повинен мати активну життєву позицію, своїми 

справами та способом життя сприяти якісним змінам ситуації в країні на краще. 

В основу національно-патріотичного виховання мають бути покладені 

історичні й культурні цінності, традиції і звичаї народу, значення яких зростає в 

умовах європейської інтеграції України [8]. 

Головною метою національно-патріотичного виховання на сучасному 

етапі є передача молодому поколінню соціального досвіду, багатої духовної 

культури народу, його національної ментальності, спорідненості світогляду і на 

цій основі формування особистісних рис громадянина України, які 

передбачають національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, 

художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну культуру, розвиток 

індивідуальних здібностей і талантів. Щоб розуміти механізм формування 

національного характеру важливо знати існуючі в науковій літературі концепції 

щодо його структури. Спільним у всіх концепцій є те, що національний 

характер розуміємо як специфічну, історично утворену систему цілісних 

стійких психологічних рис і властивостей, що притаманні для конкретної 

спільноти і завдяки їм можливо визначити окрему націю [8]. 

Науковець Федорченко І. досліджуючи український національний 

характер аналізував наступні складові: пізнавальний (сприймання оточуючої 

дійсності, характер організації мисленнєвої діяльності українців тощо); 

емоційно-вольовий (ступінь вираженості емоційних станів українців, стійкість 

вольового зусилля тощо); мотиваційний (своєрідність мотивації тощо); 

комунікативний (взаємодія, взаємовідносини типові для українців тощо); 

поведінковий (стереотип поведінки тощо) [5]. 
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Тлумачення Чернявською Ю. національного характеру як цілісної 

системи характеристик, особливостей сприйняття, мислення та поведінки, які 

не є унікальними, але у певному співвідношенні притаманні лише одному 

етносу. Тому, структурними компонентами національного характеру є етнічна 

самовідданість, ментальність та картина світу [7]. 

Запропонувала наступну структуру національного характеру науковець 

Василькевич Х.: національна самоідентифікація, національна свідомість та 

самосвідомість, етноконсолідуючі й етнодиференцюючі ознаки, етнічні 

стереотипи почуттів [6]. 

Отже, визначаємо, що структура національного характеру складається: 

національна свідомість, національна самоідентифікація, картина світу, ціннісні 

орієнтації, національні почуття, інтереси тощо. Відповідно освітній простір 

повинен складатися з урахуванням цих складових для їх розвитку і посилення. 

Одним з найбільш ефективних шляхів формування національно-патріотичної 

вихованості як цінності є створення інтерактивного освітньо-виховного 

середовища, де студенти виявляють себе як громадяни й патріоти, гармонійно 

проходять рівні самоідентифікації. 
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Метод моделирования позволяет обосновать все содержание 

предполагаемого процесса обучения и его структуру в зависимости от 

изучаемого предмета и организационных возможностей его усвоения и широко 

применяется как в педагогике в целом, так и в лингводидактике в частности. 

Метод моделирования позволяет расчленить весь процесс обучения на 

взаимосвязанные, постепенно усложняющиеся части и теоретико-

экспериментальным путем установить возможные методы усвоения каждой из 

них [1]. 

Для того чтобы приступить к разработке соответствующей 

лингводидактической модели необходимо установить суть и форму 

педагогического моделирования, которое трактуется ведущими украинскими 

учеными как «процесс создания иерархии моделей, в которой реально-

существующая система моделируется в различных аспектах и различными 

средствами» [5]. Стоит отметить, что в данном случае, моделируемый процесс 

существует лишь умозрительно в сознании того, кто моделирует. Исходя из 

этого модель – это искусственно созданный объект в виде схемы, физических 

конструкций, знаковых форм или формул, который отображает и 

воспроизводит в более простом и обобщенном виде структуру взаимосвязи и 

отношений между его составляющими. Основной характеристикой любой 

модели является ее системность, которая проявляется в ее следующих 
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характеристиках: в ее целостности, иерархичности, эмерджентности, 

функциональности, синергетичности. [3]. 

Одним из условий достижения системности моделей является 

соблюдение дидактических принципов ее организации, таких как: наглядность, 

определенность, объективность, последовательность в выборе педагогических 

действий для достижения целей предполагаемой деятельности. Безусловно, 

учет этих принципов позволит систематизировать планируемый 

педагогический процесс и наглядно представить его в динамике протекания. 

Поэтому актуальным становится вопрос определения цели построения модели 

и ее использования в образовательном процессе, правильного выбора 

совокупности компонентов предполагаемой модели процесса обучения какому-

либо образовательному курсу, дидактические принципы ее организации, 

условия достижения системности модели.  

Рассмотрим детально некоторые модели педагогической деятельности, 

которые считаем наиболее валидными. Сгруппируем их следующим образом: 

1) модели по обучению отдельным предметам; 

2) модели по интегрированному обучению отдельным предметам и 

иностранному языку; 

3) модели подготовки будущих учителей различных дисциплин к их 

профессиональной деятельности на иностранном языке. 

В связи с тем, что в рамках данного исследования нас интересует 

подготовка будущих учителей начальных классов к обучению ИЗО младших 

школьников, рассмотрим дидактическую модель Я. Лугиной [4], посвященную 

решению именно этой проблемы. Ее модель представляет собой 

интегрированный процесс, т. к. предполагает объединение в единой 

педагогической деятельности художественной, обучающей, воспитательной и 

творческой. К первой относятся умения изображения окружающей 

действительности в разных формах живописи. Ко второй относятся методы 

обучения школьников изображению окружающей действительности. Они 
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(умения) основываются на знаниях теории и практики ИЗО, а также знаниях и 

умениях передачи детям собственного опыта. К третьей относятся умения 

организации учебного коллектива в процессе обучения живописи, учете их 

индивидуальных способностей, подборе эффективных методов развития 

мотивации к выполнению изобразительных действий, а также умение по 

обучению детей презентации своих рисунков. К четвертой группе относится 

творческая деятельность, которая предполагает постановку перед студентами 

проблем разного уровня сложности. Они включают цепочку усложняющихся 

заданий проблемного типа. Это воспроизведение рисунков по оригиналу и 

представление собственного видения окружающей действительности. Развитие 

названных четырёх видов учебной деятельности составляет, по мнению 

Я. Лугиной, профессиональную грамотность будущих учителей рисования. 

Сама же модель профессиональной подготовки студентов к приобретению 

высокого уровня такой грамотности представляет собой совокупность методов 

обучения и творческой деятельности, которые интегрируются в учебно-

творческом процессе. 

Проанализированная модель процесса подготовки будущих учителей 

начальных классов к обучению младших школьников показала, что 

обязательными структурными компонентами такой модели должны быть: 

предметный, соотносящийся со знанием живописи и умениями изображать ее; 

методический, соотносящийся с умениями передавать свой опыт младшим 

школьникам, и творческий, соотносящийся с умениями активизировать у детей 

творческое мышление и развивать способности изображения окружающей 

действительности в ее собственном восприятии. Вместе с тем считаем, что 

автор проанализированной работы недостаточно учел реализацию 

воспитательной функции предмета, которая должна была проявляться в 

программировании посещения ими объектов художественного творчества и 

презентации увиденного как в вербальной, так и изобразительной форме.  
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Более детальную характеристику методов подготовки будущих учителей 

начальных классов к обучению ИЗО мы находим в модели «профессиональной 

подготовки будущих учителей начальной школы к внедрению инновационных 

технологий в области художественного образования» О. Красовской. Эта 

модель представляет собой структуру, состоящую из следующих блоков: 

мотивационно-целевого, содержательного, деятельностно-процессуального, 

результативно-оценочного. Содержание мотивационно-целевого блока 

подготовки будущих учителей начальных классов «ориентировано на 

выявление общей осведомленности о художественной деятельности и методики 

ее обучения; предметных знаний, умений и навыков; профессионально-

личностной мотивации как к художественной деятельности, так и к обучению и 

воспитанию младших школьников». Содержательный блок «представляет 

собой систему профессиональных общеобразовательных педагогических 

знаний, умений и навыков по всем разделам / темам учебной программы по 

изобразительному искусству, подлежащим усвоению». Деятельностно-

процессуальный блок представляет собой методы и средства приобретения 

знаний, умений и навыков. Знания приобретаются путем использования 

следующих методов: рассказов, объяснений, лекций, бесед, учебных дискуссий; 

демонстраций учебного материала; работы с учебниками, иллюстрациями; игр, 

организационно-деятельностного характера, а также деловых и дидактичных. 

Умения развиваются путем применения информации из воспринятых рассказов, 

прослушанных лекций, осмысленных объяснений, бесед, дискуссий, а также 

путем интеграции текстов учебников, анализе просмотренных иллюстраций; 

путем ролевой активизации изученного теоретического материала. Особенно 

важно учителям ИЗО формирование навыков выполнения отдельных рисунков 

и их автоматизированного соединения в связные композиции. Результативно-

оценочный блок «позволяет на основе учета степени усвоения содержания 

профессиональной подготовки выделить 4 уровня сформированности 

профессионально-педагогической готовности педагогов к внедрению 
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инновационных технологий художественного образования в области 

изобразительного искусства: начальный, репродуктивный, продуктивный и 

художественно-творческий. В то же время, он создает основу для сравнения и 

согласования результатов учебной деятельности студентов с 

сформулированными на целевом этапе задачами, актуализирует закрепления 

установок на дальнейшее профессионально-педагогическое развитие и 

самосовершенствование, направляет и интегрирует субъективный опыт учебно-

практической и научно-исследовательской деятельности будущих учителей-

новичков в области художественного образования» [5, с. 129]. 

Проанализированная модель, разработанная О. Красовской, представляет 

собой обоснованную систему компонентов, соответствующих дидактическим 

закономерностям развития у будущих специалистов в области ИЗО трех 

основополагающих компетентностей: предметно-профессиональной, 

методической, результативно-оценочной. Вместе с тем считаем, что данная 

модель подготовки будущих учителей ИЗО к их профессиональной 

деятельности может быть принята нами лишь в предметно-содержательном 

аспекте. Ее структура не предполагает интеграции развиваемых видов 

профессиональной деятельности с иноязычной, как средства ее реализации. 

Наш вывод обусловлен формированием названных компетентностей на 

родном языке студентов, где они испытывают однотипные трудности, 

связанные с приобретением предметных и педагогических знаний и умений, 

которые, хотя и отличаются по своему смыслу, но легко интегрируются в 

образовательную общность.  

Педагогической науке известна реализация интегрированной функции в 

педагогике, связанной с приобретением знаний, заимствованных из разных 

дисциплин. В таком случае процесс обучения усложняется лишь связанной по 

смыслу информацией, дополняющей друг друга. Другие составляющие 

процесса обучения от этого не изменяются. Его структурными компонентами 

являются разнообразные, но однотипные знания, на основе которых 
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развиваются расширенные по содержанию умения. Они достигаются одними и 

теми же методами: объяснением, обсуждением, наглядной презентацией 

изучаемого материала. Качество становления таких умений определяется 

обобщёнными по содержанию темами. Такой интегрированный процесс 

обучения основывается, по определению Р. Мартыновой, на предметной 

интеграции, суть которой состоит в том, что синтезу подлежат однотипные или 

разнотипные предметы, но только такие, которые могут образовывать единые 

дисциплинарные общности и поэтому изучаться в монологических процессах 

обучения, то есть таких, в которых в рамках общего содержания приобретаются 

единые, хотя и разноаспектные, знания, развиваются единые, хотя и 

разносторонние, умения. Сам процесс обучения считается интегрированным, но 

осуществляется с едиными целями, достижение которых проверяется по 

единым критериям и оценивается по единым уровням; а его результат состоит в 

достижении разносторонних и глубоких знаний в рамках совокупного 

предметного содержания [6, с. 30]. 

Нам же предстоит смоделировать и спроектировать такой  процесс 

обучения, в котором предполагается одновременное усвоение разного по сути 

материала. С одной стороны, этот материал связан с обучением 

начертательных, изобразительных, художественных действий, а с другой 

стороны, программируется материал, излагающий эти действия на иностранном 

языке, а именно:  

‒ на I этапе в рамках образовательного предмета: от элементарных 

контурных действий к более сложным, а в рамках иностранного языка – от 

речевой деятельности к осознанию ее элементов;  

‒ на II этапе в рамках образовательного предмета: от более сложных 

контурных действий к изображению предметов по образцу; в рамках 

иностранного языка – от однотипной речевой деятельности к более 

расширенной, но ограниченной комбинацией изученных конструкций; 
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‒ на III этапе в рамках образовательного предмета: от изображения 

предметов по образцу к самостоятельным, творческим изобразительным 

действиям; в рамках иностранного языка – от расширенной речевой 

деятельности, ограниченной комбинацией изученных конструкций, к 

самостоятельной, творческой речевой деятельности. 

Выводы 

Сказанное выше позволяет заключить, что модель подготовки будущих 

учителей начальных классов к их интегрированной педагогической 

деятельности представляет собой комплексную структуру, которая включает: 

(1) интеграцию обучения, воспитания и методическое обеспечение протекания 

учебной деятельности по развитию умений ИЗО на английском языке; 

(2) интеграцию целей обучения, последовательно усложняющимися 

элементами двух разнотипных предметов; (3) интеграцию компонентов 

содержания обучения этим предметам, а также методов и средств их усвоения; 

(4) интеграцию способов проверки качества знаний и умений, приобретенных 

по каждой из изучаемых дисциплин, где вторая является лишь средством 

усвоения первой.  

Обоснование структуры предполагаемой модели подготовки будущих 

учителей начальных классов к их интегрированной педагогической 

деятельности основано на концепции процессуальной интеграции двух 

разнотипных предметов, одним из которых является иностранный язык. 

Процесс такого моделирования будет представлен в наших следующих работах. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы повышения качества 

обучения студентов в среднем профессиональном образовании в современных 

условиях, от чего зависит качество обучения, пути повышения качества 

обучения. 

Abstract. In article problems of improvement of quality are considered having 
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Исходя из понятий «образование» и «качество» - качество образования 

рассматривается как социальная, экономическая, педагогическая категория. К 

определению «качество образования» в методологическом аспекте следует 

подходить как к характеристике образовательного процесса и результата, 

имеющей значение не только в системе образования, но и в развитии общества 

в целом. В этой связи понятие «качество образования» можно определить как 

сложное образование с учетом всех объективных и субъективных 

характеристик. 

«Переход на инновационный путь развития связан, прежде всего, с 

масштабными инвестициями в человеческий капитал. Развитие человека – это и 

основная цель, и необходимое условие прогресса современного общества. Это и 

сегодня, и в долгосрочной перспективе наш абсолютный национальный 

приоритет» [3]. «Главная задача российской образовательной политики – 

обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства» [2]. Понятие «качество образования» 

сформировалось и получило международное гражданство в 1998 году на 

состоявшейся в Париже Всемирной конференции по высшему образованию. 

Конференция констатировала, что вопросы качества образования выходят на 

одно из важнейших мест в системе экономического и социально–

политического развития стран. Именно качество образования рассматривается 

как комплексный показатель, синтезирующий все этапы становления личности, 

условия и результаты учебно–воспитательного процесса, а также как критерий 

эффективности деятельности образовательного учреждения, основной 

продукцией которого являются качественно подготовленные выпускники. 

«Качество образования – характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных 

результатов, условий образовательного процесса нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям» [1, с.18–23]. 
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Потенциал образовательного учреждения, его возможности в области 

образовательной деятельности, заключены в способности обеспечить качество 

образования, то есть создать соответствующие условия, учебно–

воспитательную среду, материальную базу, финансовое и информационное 

обслуживание. Следовательно, в образовательном учреждении должна быть 

создана современная система обеспечения качества образования, которая будет 

представлять собой совокупность средств и технологий, гарантирующих 

достижение таких образовательных результатов, которые отвечают заданным 

нормативам, критериям, стандартам и запросам потребителей. Среднее 

профессиональное образование – важная составная часть российского 

образования. Оно развивается, как звено в системе непрерывного образования и 

призвано удовлетворять потребности личности, общества и государства в 

получении профессиональной квалификации специалиста среднего звена. В 

структуре качества профессионального образования главное – качество 

выпускника учебного заведения, и именно качество выпускника – будущего 

специалиста обеспечивается качеством образовательного процесса, 

осуществляемого в учебном заведении. 

Качество образования, которое включает в себя обучение и воспитание 

обучающихся, представляет собой систему показателей знаний, умений и 

навыков, а также норм ценностно–эмоционального отношения к миру и друг 

другу. Данный подход ориентирует на 

оценку деятельности образовательного учреждения по конечным результатам, 

среди которых следует выделить основные показатели эффективности 

образовательной деятельности: 

– уровень обученности студентов; 

– уровень выполнения федеральных государственных стандартов 

образования; 

– готовность их к продолжению образования; уровень воспитанности 

студентов; 
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– состояние здоровья; 

– уровень социальной адаптации выпускников к жизни в обществе. 

Все перечисленные параметры взаимосвязаны и взаимно дополняют друг 

друга. Но на 

сегодняшний день показатель качества обученности студентов был и 

остается первым и основным при оценке эффективности деятельности 

образовательного учреждения. 

Наиболее важными критериями оценки результатов работы 

образовательного учреждения являются критерий качества, выражающийся в 

соотношении реальных результатов деятельности с поставленными целями, 

государственными стандартами, ожиданиями общества, и критерий 

эффективности, показывающий отношение достигнутых результатов к затратам 

времени, усилий, других ресурсов. 

Перед педагогом настоящего времени поставлена задача – подготовить 

человека, способного самостоятельно добывать знания и применять их в любой 

жизненной ситуации. Педагог должен организовывать такой образовательный 

процесс, чтобы включался механизм саморазвития его участников, было 

возможным их самосовершенствование, самообразование. Это обеспечивает 

готовность личности к реализации собственной индивидуальности, готовит к 

изменениям в жизни. 

Традиционные методы образовательного процесса, ориентированные на 

подачу готовых знаний, на запоминание и сохранение материала в памяти, 

способствуют, как правило, выработке стереотипного поведения. Безусловно, 

они уже мало удовлетворяют современным требованиям. 

Наилучшие результаты для решения этой проблемы можно получить 

только при наличии активной позиции обучающихся в учебном процессе. В 

этой связи в учебной деятельности актуальным становится применение нового 

подхода к организации учебного процесса и современных технологий как 

методов обучения. Урок, построенный на современных технологиях позволит 
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сформировать у обучающихся не только глубокие знания, но и умения 

самостоятельно добывать знания, использовать их в различных ситуациях, 

накапливать опыт решения проблем, развить познавательные, 

интеллектуальные, эмоционально-волевые и физические умения. 

Любой педагог, идущий в ногу со временем, при проектировании урока 

наверняка задаётся такими вопросами: «Как заинтересовать современных 

учеников своим предметом? Как обычный урок сделать необычным? Как 

неинтересный материал представить интересным?» Используя инновационный 

подход в преподавании учебного предмета «Русский язык и литература» эти 

вопросы помогают решать современные образовательные технологии.  

Так как на первое место выходит личность обучающегося и его 

деятельность, то среди приоритетных технологий выделяют: игровую 

технологию, технологию уровневой дифференциации, технологию 

проблемного обучения, информационные и коммуникационные технологии, 

технологию проектной и исследовательской деятельности.  

▪ Игровая технология (дидактическая игра).  

Цель технологии: развитие и формирование творческой 

индивидуальности человека. Применять игровые технологии можно на любом 

этапе урока. Результат использования технологии: высокая степень 

запоминания материала, развитый стойкий познавательный интерес к предмету. 

У обучающихся развивается воображение, снижается психологическое 

напряжение.  

Игры оказывают сильное эмоциональное воздействие на обучающихся, 

формируют многие умения и навыки: прежде всего коммуникативные, умение 

работать в группе, принимать решения, брать ответственность на себя. Они 

развивают организаторские способности, воспитывают чувство сопереживания, 

стимулируют взаимовыручку в решении трудных проблем. Таким образом, 

использование в учебном процессе игровых методов позволяет решать целый 

комплекс педагогических задач. Применение игровых технологий в процессе 
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обучения основам безопасности жизнедеятельности в сочетании с другими 

педагогическими технологиями повышают эффективность образования 

обучающихся в области безопасности жизнедеятельности. Но не следует 

забывать, что даже самая лучшая игра не может обеспечить достижения всех 

образовательно-воспитательных целей, поэтому игровые технологии 

необходимо рассматривать в системе всех форм и методов учебной работы, 

применяемых в обучении. 

▪ Технология уровневой дифференциации. 

Не секрет, что подгонка знаний обучающихся к формальным одинаковым 

требованиям тормозит умственное развитие, снижает их учебную активность. 

Как сделать процесс обучения более гибким, более приспособленным к 

каждому ученику? Ответ на этот вопрос и даёт данная технология. 

Уровневая дифференциация предполагает такие формы обучения, 

которые позволяют дать столько знаний для конкретного обучающегося, 

сколько он сможет в себя вместить. Разноуровневая дифференциация обучения 

широко применяется на разных этапах урока: текущая проверка усвоения 

пройденного материала, изучение нового материала, первичное закрепление 

материала, дифференцированное домашнее задание. 

Использование уровневой дифференциации позволяет обеспечить 

образовательные потребности всех обучающихся, право выбора уровня 

задания, обеспечивает стремление к росту, формирует ощущение успешности, 

высокую самооценку. Для одаренных детей проводятся консультации, 

оказывается помощь в подготовке к олимпиадам школьного и районного 

уровня.  

Повышение эффективности обучения непосредственно связано с тем, 

насколько полно учитываются особенности каждого обучающегося. 

▪ Технология проблемного обучения.  

В общем виде технология проблемного обучения состоит в том, что перед 

обучающимися ставится проблема, и они при непосредственном участии 
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педагога или самостоятельно исследуют пути и способы её решения, т. е. 

строят гипотезу, намечают и обсуждают способы проверки её истинности, 

аргументируют, проводят эксперименты, наблюдения, анализируют их 

результаты, рассуждают, доказывают.  

▪ Информационные и коммуникационные технологии. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это 

обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, 

способы, алгоритмы обработки информации. Важнейшим современным 

устройствами ИКТ являются компьютер, снабженный соответствующим 

программным обеспечением и средства телекоммуникаций вместе с 

размещенной на них информацией, позволяющий интенсифицировать 

образовательный процесс, активизировать познавательную деятельность, 

увеличить эффективность урока. 

Цель ИКТ: формирование умений работать с информацией, развитие 

коммуникативных способностей, подготовка личности «информационного 

поля».  

При подготовке и проведении уроков русского языка и литературы на 

различных ступенях обучения используются различные формы ИКТ: 

- готовые электронные продукты, которые позволяют интенсифицировать 

деятельность педагога и обучающегося,  позволяют повысить качество 

обучения, воплотив в жизнь принцип наглядности;   

- мультимедийные презентации позволяют представить учебный 

материал как систему ярких опорных образов. В этом случае задействуются 

различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию в 

долговременную память обучающихся; 

- ресурсы Сети Интернет несут громадный потенциал образовательных 

услуг (электронная почта, поисковые системы, электронные конференции, 

дистанционное обучение, конкурсы) и становится составной частью 

современного образования. Получая из сети учебно-значимую информацию, 
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обучающиеся учатся целенаправленно находить информацию и 

систематизировать её по заданным признакам; видеть информацию в целом, а 

не фрагментарно, выделять главное в информационном сообщении; 

- использование интерактивной доски и программного обеспечения 

позволяет педагогам и обучающимся в полной мере изложить и  достаточно 

хорошо усвоить изучаемый материал. 

▪ Технология проектной и исследовательской деятельности. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных, творческих 

навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления. Это всегда творческая деятельность. 

Используя данную технологию, обучающиеся сами ставят цели и задачи 

проекта, разыскивают необходимую информацию в разных источниках. 

Продуктом проектной деятельности могут являться: стенгазеты, плакаты. 

Исследовательский метод обучения предполагает организацию процесса 

выработки новых знаний. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование не предполагает создания 

какого-либо заранее планируемого объекта, даже модели или прототипа. 

Исследование, по сути, – процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из 

видов познавательной деятельности.  

На сегодняшний день существует достаточно большое количество 

педагогических технологий обучения, как традиционных, так и 

инновационных. Нельзя сказать, что та или иная лучше или хуже, или для 

достижения положительных результатов надо использовать только эту и 

никакую больше. Образование не стоит на месте, поэтому для повышения 

эффективности и качества обучения необходимо продумывать пути реализации 

инновационных подходов в обучении, тщательно отбирать формы, методы, 

учитывая специфику учебного предмета и возрастные особенности 

обучающихся. 
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6.https://kopilkaurokov.ru/vsemUchitelam/prochee/innovatsionnyie_podkhody_v_ob

uchienii – Инновационные подходы в обучении. 

7.http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/6945-innovatsionnye- 

tekhnologii-v-obrazovanii-primery.html#innovazii_1 – Инновационные 

педагогические технологии в образовании. 

8.https://infourok.ru/innovacionnie-tehnologii-kak-sredstvo-realizacii-innovacionnih-

podhodov-v-obrazovanii-420017.html – Инновационные технологии как средство 

реализации инновационных подходов в образовании. И.В. Щербакова, С.И. 

Николаева. 
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студенткаVI курсу, 016 спеціальна освіта, групи ЗСО-19-1м, Рівненського 

інституту університету «Україна» 

Керівник: Бешок Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент Кременецької 

обласної гуманітарної-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. 

 

Діти з розладами аутистичного спектру (РАС) складають найбільш важко 

адаптуєму групу дітей з обмеженими можливостями здоров'я. Проблемою дітей 

з РАС займаються багато вчених всього світу. Це викликано тим, що останнім 

часом значно збільшилася кількість дітей з РАС і це захворювання важко 

піддається корекції. Саме тому залишається актуальним поглиблене вивчення 

особливостей розвитку дітей з розладами аутичного спектру. 

Проблема аутизму вивчалась і висвітлювалася в науковій, медичній, 

психологічній і педагогічній літературі багатьма науковцями. В основному це 

були зарубіжні дослідження (H. Asperger, L. Bender, M. Bristol, S. Harris, B. 

Hermelin, L. Kanner etc.) [2,3] Українські дослідники також займалися і 

продовжують займатися проблематикою аутизму (Я. Багрій, І. Марценківський, 

К. Островська, О. Романчук, Г. Смоляр, В. Тарасун, Г. Хворова, А. Чуприков, 

Д. Шульженко та ін.) [2,3]. 

Мета дослідження  теоретично проаналізувати, обґрунтувати асинхронію 

розвитку при дитячому аутизмі, як аспект впливу на соціальну адаптацію.  
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За Л. Каннером, найхарактерніші риси клінічної картини раннього 

дитячого аутизму – це «крайня аутична самітність» і пов’язані з нею порушення 

соціального розвитку: нездатність налаштовуватися на адекватну поведінку, 

затримка чи відхили в розвитку мовлення, з ехолаліями і неправильним 

використанням займенників, монотонне повторення шуму або слів, відмінна 

механічна пам’ять, обмежений діапазон спонтанної активності, стереотипія, 

бажання підтримувати все в незмінному вигляді, страх перед змінами та 

незавершеністю, вироблення ритуалів, поява дивних занять, дуже 

сфокусованих, інтенсивних захоплень і фіксацій, а також патологічні стосунки 

з іншими людьми, переважне проведення часу з неживими предметами. 

Л.Каннер розглядав аутизм як психічний розлад, що відбиває неправильне 

виховання, охарактеризувавши аутичні прояви як захист за своєю природою. 

Виокремлені Л. Каннером характерні риси клінічної картини аутизму і в наш 

час уважають типовими проявами аутичного спектра. На дослідження Каннера 

спираються й сучасні критерії цього порушення розвитку, що дістало згодом 

другу назву – “синдром Каннера” При класичному варіанті дитячого аутизму 

(синдромі Каннера) у дітей відзначається асинхронне нерівномірне зниження 

рівня розвитку всіх функцій і навичок щодо показників середньостатистичної 

вікової норми.[1] 

Характерною особливістю дітей з РАС є «тріада порушення», виділена Л. 

Вінг[4] і її колегами. Вона включає порушення в області комунікації, 

соціального взаємодій і здатності до уяви. Розуміючи весь той спектр 

порушень, які має на увазі слово «аутизм», стає зрозуміло, що подолання 

дефіцитів - це вкрай складне завдання. Ми маємо справу з формою розвитку, 

при якій порушено базові механізми, що дозволяють дитині взаємодіяти з 

навколишнім світом, набувати нового досвіду, орієнтуючись на досвід інших 

людей. Причому не взаємодія з соціумом, з соціальними орієнтирами 

починається дуже рано. 
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Спектр прояви аутизму дуже широкий. Перед вами може бути дитина з 

вираженою інтелектуальною недостатністю або, навпаки, з високими 

когнітивними здібностями, аж до обдарованості. Може мати місце груба 

затримка мовного розвитку, або, навпаки, мова буде не за віком розвиненою і 

багатою. Аутизм є розладом, що має різноманітні форми прояву, складність 

його дослідження викликана взаємопов'язаним характером соціального, 

когнітивного, мовленнєвого і емоційного розвитку дитини. Порушення будь-

якої з цих функцій позначаються й на решту сфер функціонування психіки 

дитини. Таким чином, діти з РАС потребують проведення системної та 

комплексної корекційної роботи з батьками у різних напрямках, та за участю 

фахівців різного профілю: спеціальні психологи, логопеди, лікарі, педагоги, 

соціальні працівники. 
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У науковому співтоваристві на сьогодні склалася стійка принципова 

позиція щодо місця і ролі наукової проблеми в структурі педагогічного 

дослідження. Так, за словами С. Гончаренка «Будь-яке педагогічне дослідження 

починається з визначення проблеми, яка виділяється для спеціального 

вивчення» [1, с. 20]. На думку В. Беркова, не буває і не може бути 

безпроблемного дослідження. Будь-яка наукова діяльність присвячена 

вирішенню проблем. «З проблеми починається науковий пошук» [2, с. 34]. 

Більш того, «дослідження, яке не починається з постановки проблеми, 

впевнений В. Карпович, приречене на те, щоб залишитися безпредметним. В 

результаті дослідження можна отримати лише «погляд на щось», але не 

наукову теорію» [3, с. 19]. Мирослав Краєвський вважає формулювання 

дослідницької проблеми основою педагогічного дослідження, дуже важливим 

питанням, на яке має дати відповідь дослідження [4, с. 11]. Єжи Апанович 

додає, що невизначення в тематиці дослідницької діяльності проблеми та 

предмета дослідження спричиняє, що робота виглядає бутафорською, 

позбавленою наукових особливостей та елементів. Така робота стає 

випадковим набором інформації, фактів, методів і ніколи не приносить нових 

рішень, не мотивує і не стимулює виконавця мислити і діяти творчо. Категорія 

«проблема дослідження» є ще й визначальним фактором робочого методу 
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дослідження, оскільки метод дослідження є функцією проблеми [5, с.101]. До 

того ж слід додати, що коректно сформульована дослідницька проблема, яку 

іноді називають центральним тезою роботи, є одним з основних критеріїв 

наукового дослідження [6, с. 37]. Отже, необхідність наукової проблеми в 

педагогічних дослідженнях можна вважати аксіомою. 

Проте, найбільш слабким місцем навіть для дисертаційних досліджень в 

галузі освіти залишається те, що пов’язано з постановкою проблеми 

дослідження, недостатня увага до цієї важливої категорії і навіть її ігнорування 

[7, с. 64]. Підтвердженням цього є результати аналізу авторефератів 

кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.04, захищених в останні 5-6 

років, який показав, що існує чимало таких робіт, у яких не тільки не 

виділяється рубрика «проблема дослідження», але проблемою попросту 

нехтується.  

Одна з головних причин помилок і недоліків у визначенні проблеми 

дослідження полягає в нерозумінні гносеологічної сутності методологічної 

категорії «проблема». Магістрантів і аспірантів вчать, що проблема наукового 

дослідження полягає в протиріччі між сущим і належним, і це приймається за 

проблему. При цьому не береться до уваги, що поставлена «проблема» може 

бути чисто практичною і не вимагає теоретичних пошуків. В результаті 

кваліфікаційні роботи перетворюються в розгорнуті методичні розробки і не 

додають нового знання про об'єкт і предмет дослідження.  

Серед змістовних ознак поняття проблеми існує помилкове зведення 

(редукцію) проблеми до банального питання, що має місце у науковій, 

навчальній та методичній літературі. Одним із джерел цієї помилки можна 

вважати некритичне запозичення формулювань, запропонованих укладачами 

тлумачних словників. Так, згідно з новим тлумачним словником української 

мови проблема трактується як «складне теоретичне або практичне питання, яке 

слід розв'язати» [8, с. 16]. У працях польської методологічної школи проблема 

також нерідко ототожнюється з питанням: «це питання про природу 
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досліджуваного явища, про сутність відносин між подіями» [9, с. 43]; «це те ж 

саме, що і певне питання або набір питань, на які має відповісти дослідження 

[10, с. 103]; «дослідницькі проблеми – це питання, відповіді на які ми шукаємо 

за допомогою досліджень» [11, с. 55] і т. д.  

Однак, для категорії «проблема» родовим виступає поняття «завдання», 

яке не зводиться до питання. Адже завдання містить, окрім питання, дві 

необхідні частини: вихідні дані та умови, без яких завдання не має сенсу. Отже, 

будь-яка наукова проблема – це завдання (система завдань), але не всяке 

завдання є проблемою. Завдання не вимагає залучення нових знань для свого 

рішення, в той час як проблема не може бути вирішена відомими методами [12, 

с. 44-47]. Тому наукова проблема й вимагає наукового дослідження.  

Недоліки в постановці проблем в прикладних педагогічних дослідженнях 

можна звести до наступних:  

1) Проблема не сформульована явно. Це може свідчити або про відсутність 

її як такої і тоді так звана «дослідницька діяльність» безпідставна, або 

дослідник не здатний визначити (виявити) наукову проблему, що може 

викликати сумніви в його науковій компетентності. 

2) Проблема ототожнюється з практичним завданням, коли дослідник йде 

від запитів практики, а рішення наукової проблеми вважає поліпшенням лише 

практичної діяльності. Однак, запит практики не є науковою проблемою, а 

служить стимулом для її постановки. Такі завдання як «вдосконалення», 

«подолання», «підвищення рівня» і т. п. відносяться до сфери практики. 

Наприклад, проблема для науки полягає не в тому, щоб оптимізувати процес 

навчання, а в тому, щоб отримати знання про умови, основні етапи та методи 

роботи, що забезпечують успіх у цій справі [6, с. 274 -276].  

3) Формулювання проблеми зводиться до пізнавальних протирічь, 

наприклад, визнають необхідність наукової проблеми, але розуміють її як 

«об'єктивну суперечність між запитами практики і обмеженими можливостями 

науки» [1, с. 20]. Виявлення протиріччя між деякою потребою і існуючими 
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засобами її адекватного задоволення безпосередньо не породжує проблему, а є 

лише центральним моментом будь-якої проблемної ситуації. Деякі протиріччя 

не потребують нового наукового знання і не стимулюють його пошук.  

4) Під проблемою розуміють невирішене наукою завдання, що по суті є 

різновидом ототожнення наукової проблеми і практичного завдання. Як відомо, 

завдання педагогіки становлять ряд основних груп, зокрема: а) вдосконалення 

змісту освіти; б) розробка нових засобів навчання; в) підготовка підручників; г) 

комп'ютеризація учительської праці; д) виявлення шляхів посилення виховної 

ролі уроку; є) вдосконалення змісту і методики виховання; з) розробка шляхів 

демократизації та гуманізації життя і діяльності школи [13, с. 22]. З наведеного 

переліку очевидно, що ці завдання не можуть виступати в якості наукової 

проблеми конкретного наукового дослідження. 

5) Проблема дослідження ототожнюється з метою, що, підтверджується їх 

однаковим формулюванням або прямим посиланням, наприклад: «мета – 

вирішити зазначену проблему». Однак, мета дослідження позначає хоча б в 

загальних рисах результат, який планується отримати в ході дослідження [14]. 

Ще одна причина криється в практиці організації науково-дослідницької 

(навчально-дослідницької) діяльності у вищій школі і академічних установах, 

яка починається з процедури вибору здобувачем (студентом, аспірантом) теми 

кваліфікаційної роботи. Теми, як правило, визначається науковим керівником, 

після чого вони затверджуються наказом ректора, або вченою радою науково-

освітнього закладу. Початком дослідницької діяльності є обґрунтування 

актуальності і постановка проблеми. Парадокс ситуації полягає в тому, що 

тема, яку формулюють спочатку, повинна відображати проблему, яка 

визначається лише потім в ході самого дослідження, а не навпаки. 

Причина цього парадоксу криється в тому, що існує логіка дослідження 

(процес дослідницької роботи), але є й логіка викладу матеріалу, які не можна 

ототожнювати. Логіка дослідження стосується насамперед відбору та аналізу 

фактів дійсності, а логіка викладу зібраного матеріалу відноситься до проблеми 
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презентації, несуперечливого опису отриманих результатів. Така «подвійна» 

логіка, нерідко вводить в оману особливо початківців дослідників. Розрізняючи 

«логіку дослідження» і «логіку викладу його результатів», які зазвичай не 

збігаються, пропонується складати два проекти пошуку: конспект дослідження 

і детальний план викладу результатів.  

Як виникає («народжується») і відбивається в свідомості дослідника 

проблема? На думку Г. Щедровицького, «будь-яка робота, в тому числі і 

науковий пошук, починається аж ніяк не з проблем. Людина, отримавши 

завдання, починає виконувати його і може робити це швидко або довго, може 

розв’язати або не розв'язати, і так може тривати без кінця – у всій цій діяльності 

немає ні рефлексії, ні роздуму як такого, ні розуміння» [15, с 114-115]. Але 

якщо дослідник схильний до роздумів, то тоді може статися якісний перехід в 

процесах мислення: «Я зрозумів! У мене не завдання, а, напевно, проблема!». 

Це означає принципову зміну орієнтирів і стратегії всієї роботи. «Це буде не 

ситуація рішення завдання, а проблемна ситуація». Перехід в проблемну 

ситуацію може бути здійснений, поставивши питання: «Як ви це робите? І чому 

ви робите це так, а не інакше? Може, все це можна робити по-іншому?». Ці 

питання переводять дослідника в план проблематизації [15, с 119-125].  

Проблему нерідко визначають образно як «знання про незнання. 

Парадоксальність цього феномена усвідомлювали ще філософи Стародавньої 

Греції: яким чином ми можемо шукати те, чого не знаємо, а якщо ми знаємо що 

шукаємо, то, що ж нам ще шукати? На питання про те, «як взагалі можна 

пізнавати невідоме, якщо ми про нього ще нічого не знаємо ?!» відповідь можна 

знайти при аналізі психологічних механізмів наукового мислення. За словами 

А. Брушлинського, процес мислення починається з аналізу проблемної ситуації, 

в результаті чого виникає завдання – проблема у власному розумінні слова. 

Виникнення завдання – на відміну від проблемної ситуації – означає, що 

вдалося хоча б попередньо і приблизно розчленувати відоме і невідоме. Але 

дослідник не знає, яким буде шукане рішення, тобто початок мислення вже є, а 
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«кінця» його ще немає. По ходу мислення хоча б у мінімальному ступені вже 

передбачається, яка саме ознака пізнаваного об'єкта буде виділена і 

проаналізована, яка властивість об'єкту виступає на передній план. В цьому 

проявляється спрямованість, вибірковість, детермінованість мислення [16, с 59-

63]. Інакше кажуть, невідоме шукане виділяється і аналізується через його 

відносини з уже відомим. Отже, невідоме не є якась «абсолютна порожнеча», з 

якою взагалі неможливо оперувати. Воно існує об’єктивно в певній системі 

відносин, що зв'язують його з тим, що вже дано в проблемі. Такий спосіб 

відкриття нового, раніше невідомого є тим самим вихідним механізмом 

передбачення цього невідомого. 

Отже, джерелом дослідницької проблеми виступає проблемна ситуація. 

Проблемна ситуація передує проблемі, відображається у свідомості дослідника, 

однак не є фрагментом об'єктивної реальності, а лише сторона суб'єктно-

об'єктивного ставлення. «Проблемна ситуація, що виникає в процесі 

практичної або духовної діяльності, є протиріччя між певною соціальною 

потребою і існуючими засобами її адекватного задоволення». Відповідно 

«Проблема є вихідна форма організації знань, що представляє собою систему 

висловлювань про проблемну ситуацію і сукупність питань, рішення яких 

необхідне для її вирішення шляхом отримання нового знання». Істотною 

відмінністю проблеми від завдання є те, що для рішення проблеми обов'язковим 

є отримання нового знання, в той час як для завдання досить виконати 

перетворення наявних знань [17, с 14-16].  

Для коректної постановки проблем методологічний апарат повинен 

включати, принаймні, такі поняття, як «проблемна ситуація», «проблема», 

«проблемна область», «середовище проблемної ситуації», «наукова проблема» і 

«завдання» ( взаємозв'язок цих понять показана на рис. 1). 
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Рис. 1. 

 

Проблемна ситуація стає предметом осмислення, а результатом останнього 

є формулювання проблеми. Проблемна ситуація породжує проблему, є 

рушійною силою наукового дослідження, в той час як проблема є його 

вихідним, початковим моментом. Пропонується розгорнутий план змісту 

проблеми: 

1. Формулювання проблеми: висування центрального питання; виявлення 

протиріччя; визначення кінцевих результатів дослідження. 

2. Побудова проблеми: поділ проблеми на питання; впорядкування і 

формулювання питань і підпитань; визначення обмежень. 

3. Оцінювання проблеми: визначення умов для вирішення проблеми (час, 

можливість експерименту, вибір методів тощо); виявлення напрямків 

вирішення проблеми; встановлення ступеня проблемності (відомого і 

невирішеного); пошук альтернатив для вирішення інших питань; ступінь 

розробленості проблеми. 

4. Обґрунтування проблеми: встановлення змістовних зв’язків проблеми з 

іншими проблемами; актуальність, реальність, необхідність та важливість 

проблеми; компрометація – висування заперечень проти проблеми; внесення 

понять, термінів щодо проблеми; виклад змісту проблеми [2, с 123-126]. 
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Ступінь коректності проблеми значною мірою залежить від змісту 

використовуваних понять. Можна довго сперечатися з опонентами щодо 

питання, «педагогіка – це наука чи мистецтво», якщо не уточнити, що таке 

наука і що таке мистецтво, або, наприклад, чи «вміє машина мислити» і «чи 

може комп'ютер замінити вчителя» та ін. Слід відрізняти нерозв'язні проблеми 

від некоректних. Нерозв'язні проблеми можуть бути правильно 

сформульованими, а некоректні ґрунтуються на помилкових передумовах. 

Отже, в нерозв'язних проблемах передумови є істинними, а в некоректних – 

помилковими. У науковій проблемі головне знайти не стільки відповідь, 

скільки спосіб її вирішення. Основна характеристика проблеми полягає в тому, 

що має місце невідомий спосіб її вирішення, саме в цьому проблема 

принципово відрізняється від не-проблеми. [16, с 100-113].  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Наукова проблема як 

форма знання має двояку природу, вона має характерні ознаки. Зовнішні ознаки 

проблеми – це форма питального речення, внутрішні ознаки – наявність 

передумов, що містять інформацію про об'єкт, для пізнання якого потрібне 

додаткове дослідження. Формулювання проблеми є першим кроком до її 

вирішення через придбання нового знання, а процес наукового пізнання 

розвивається від визначення проблеми через конструювання гіпотези до 

обґрунтування теорії. 

 Наукова проблема – це форма мислення, що характеризує недостатність 

наявних засобів досягнення мети наукового пізнання, подолання якої можливо 

лише за допомогою дослідження. Пошук, формулювання і рішення проблем – 

основна риса наукової діяльності; проблеми визначають характер діяльності як 

наукової або псевдонаукової. Критерії правильно поставленої проблеми: 1) 

наявність попереднього наукового знання в даній області; 2) логічна правильна 

її побудова; 3) істинність всіх передумов; 4) достатня обмеженість проблеми; 5) 

вказівки на умови існування рішення.  
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Поставити проблему – значить: відокремити відоме і невідоме; визначити 

пояснені раніше факти і ті, що вимагають пояснення; наводити факти що 

відповідають теорії та ті, що їй суперечать; сформулювати питання, що 

конкретизують зміст основної проблеми; обґрунтувати актуальність і 

важливість рішення проблеми для науки і практики; намітити послідовність 

вирішуваних завдань і методи, які будуть застосовуватися при цьому. 
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Стогній А.О.  

АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
 

 

Стогній Анатолій Олександрович 

 

Важливими напрямами формування професійної направленості студентів, 

що вивчають електротехнічні дисципліни, підвищення їх інтересу до 

майбутньої професії енергетика, бажання глибокого вивчення нового матеріалу 

є впровадження у навчальний процес проблемного і програмованого навчання, 

рейтингової системи контролю знань, словесно-діалогічних методів. Великого 

значення в розвитку пізнавальної діяльності студентів, формування в них 

самостійності набувають і форми і методи активного навчання і, перш за все, 

ігрові (імітаційні), пов'язані з наслідуванням певного процесу, явища, ситуації. 

Впровадження методів активного навчання дає можливість зробити 

студента суб'єктом навчально-виховного процесу. 

Для успішного проведення імітаційних вправ, викладачі повинні набути 

психологічної, педагогічної та методичної підготовки, усвідомити 

характеристику окремих ігрових методів. 

Такі заняття для майбутніх спеціалістів електротехнічних служб дуже 

важливі, оскільки дозволяють глибоко вивчити матеріал, який в майбутньому 

буде головною складовою виробництва. Тому треба приділяти велику увагу 

вивченню даної теми. 

Проблема використання в дидактичному процесі методів активізації 

начально-пізнавальної діяльності студентів особливо актуальна на сучасному 

етапі становлення національної системи освіти і збагачення її новим змістом. Із 

педагогічної практики відомо, що ефективність навчання учнів суттєво 

знижується, коли застосовуються пасивні методи дидактичного впливу, 

відсутній діалог між педагогом і учнем. З метою формування особистості 
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студентів в навчальному процесі сучасна дидактика рекомендує збагачувати 

традиційні методи навчання такими прийомами та способами, які сприяли б 

формуванню в суб'єктів учіння мотивації учіння, майбутньої професійної 

діяльності та змістовних життєвих настанов, високого рівня активності й 

емоційної за ангажованості в навчально-пізнавальній діяльності, створенню 

умов для активного самостійного набуття учнями загальнонаукових та 

професійних знань, навичок та вмінь. 

Використання методів активізації сприяє впровадженню в дидактичний 

процес технології особистісну орієнтованого навчання та забезпечує 

особистісну спрямованість кожного навчального заходу. Під час проведення 

особистісної орієнтованого уроку викладач повинен з повагою ставитися до 

будь-якого висловлювання студента з обговорюваної теми. В таких умовах 

студенти прагнутимуть бути «почутими», без вагань висловлюватимуть свої 

думки, пропонуватимуть, не боячись помилитися, свої варіанти для 

обговорення. 

Отже, сучасна дидактика вимагає від студентів не тільки зрозуміти, 

запам'ятати й відтворити отримані знання, але й, найголовніше, — вміти ними 

оперувати. ефективно застосовувати в професійній діяльності й творчо 

розвивати. Досягненню цієї мети сприяють методи активізації навчально-

пізнавальної діяльності, спрямовані на розвиток у студентів творчого 

самостійного мислення і здатності кваліфіковано розв'язувати професійні 

завдання. Використання цих методів забезпечує тісний зв'язок теорії з 

практикою, розвиток нестандартного стилю мислення, рефлексивної сфери 

мислення (самосвідомості й саморегуляції розумової діяльності), створення 

атмосфери співробітництва, розвиток навичок спілкування. 

Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності - це сукупність 

прийомів і способів психолого-педагогічного впливу на студентів, що 

(порівняно з традиційними методами навчання) першою чергою спрямовані на 

розвиток у них творчого самостійного мислення, активізацію пізнавальної 
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діяльності, формування творчих навичок та вмінь нестандартного розв'язання 

певних професійних проблем вдосконалення навичок професійного 

спілкування. 

Основними факторами, які сприяють творчому ставленню студентів до 

дидактичного процесу і його результатів, є:- професійний інтерес, - 

нестандартний характер навчально-пізнавальної діяльності, - змагальність, - 

ігровий характер занять, - емоційність,- проблемність. 

За ступенем активності студентів чи характером їхньої навально - 

пізнавальної діяльності можна виокремити імітаційні та не імітаційні методи. 

Імітаційні методи активізації навчально-пізнавальної діяльності. 

Імітаційні методи активізації навчально-пізнавальної діяльності 

розподіляються на ігрові та неігрові. 

До ігрових належать розігрування ролей і ділові ігри різних модифікацій. 

Вони заповнюють ту прогалину в навчальному процесі, яку не можуть 

компенсувати інші методи (наприклад словесні методи, практичні заняття 

тощо), але не замінюють їх. Ігровий характер навчально-пізнавальної діяльності 

дає змогу ознайомитися зі специфікою і особливостями певної професійної 

діяльності, а також сприяє відчуттю своєї ролі в ній. Окрім того, вони суттєво 

допомагають закріпленню й поглибленню знань, отриманих під час бесід, 

лекцій, розповідей, семінарів, практичних занять, удосконаленню практичних 

навичок та вмінь, їх застосуванню, творчому використанню у вирішенні 

професійних проблем, створенню умов для активного обміну досвідом. 

Основна функція цих занять полягає в навчанні шляхом дій (чим ближча 

ігрова діяльність студентів до реальної ситуації, тим вища її навчально-

пізнавальна ефективність). 

Основними різновидами ігрових методів активізації навчально-

пізнавальної діяльності є метод інсценування і ділові ігри. 

Метод інсценування має багато спільного з театром, який викликає сильні 

почуття і, відповідно, впливає на емоційно-вольову сферу особистості. Один із 
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найдавніших методів навчання, він найбільш ефективний і на сьогодні, бо 

забезпечує умови максимального наближення дидактичного процесу до 

дійсності. 

Характерними особливостями цього методу є, по-перше,знайомлення 

учасників заняття з конкретною дидактичною ситуацією, яка найбільш повно 

відповідає професійній діяльності і потребує вирішення; по-друге, надання їм 

ролей конкретних посадових осіб, які існують в реальній ситуації; по-третє, 

розподіл цих ролей між учнями. 

Метод інсценування забезпечує студентам такі умови для занять, які не в 

змозі створити інші методи навчання - випробувати на собі результати своїх 

рішень і дій. 

Можна використовувати дві форми інсценування занять: перша — це 

заздалегідь підготовлене інсценування; друга - імпровізоване інсценування, яке 

порівняно з першим виникає ніби ненавмисно, випадково і несподівано під час, 

обговорення певних навчальних проблем. 

У першому випадку педагог заздалегідь готує такі ситуації і висуває їх 

для обговорення під час розгляду загальної навчальної проблеми. У другому — 

ситуацію пропонують самі учні під час дискусії з певної проблеми, а педагог 

повинен вміло інсценувати цю навчальну проблему для колективного 

розігрування. 

Інсценування заняття може здійснитися так, ролі розподіляються між 

окремими студентами, а інші виконують роль активного глядача або функції 

«арбітра»; - студенти розділяються на невеликі групи. Кожна група виконує 

роль певної посадової особи, учасника ситуації та ін. Спочатку вони активно 

дискутують у цих групах над розв'язанням дидактичної проблеми, після чого 

представники груп пропонують усім учням для дискусійного обговорювання 

свій варіант. 

Безумовно, цей метод потребує від викладача всебічної підготовки, 

уміння методично правильно опрацьовувати ситуації, які мають бути 
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розіграними, і володіння необхідними навичками та вміннями для їх втілення. 

Суттєвим мотивом проведення таких занять є відповідна підготовленість 

студентів до активної участі в них. Ураховуючи вищесказане, можна дати деякі 

методичні рекомендації. 

Заняття методом інсценування рекомендується проводити в основному 

під час розгляду ситуацій, в основі яких лежать проблеми взаємовідносин у 

шкільному чи робочому колективі, а також під час вивчення тем, які 

стосуються вдосконалення стилю і методів роботи певних посадових осіб. 

Викладач повинен вміло підійти до вибору конкретної ситуації: по-перше, її 

необхідно брати із практики; по-друге, вона має входити до кола майбутніх 

обов'язків учня; по-третє, бути цікавою за змістом і нестандартною за 

характером вирішення. Через те педагог повинен вдумливо опрацювати 

конкретну дидактичну ситуацію. Вона має включати загальне тло ситуації, 

конкретну дидактичну проблему, чіткий розподіл ролей згідно з 

«функціональними обов'язками» і визначення характеру діяльності учнів.  

Визначенню цих аспектів і недопущенню певних організаційних і 

методичних помилок сприяє докладний план інсценування, де викладач 

передбачає свої дії та дії учасників заняття, розписує ці дії в часі.Опис ситуації і 

конкретні загальні та індивідуальні інструкції щодо виконання певних ролей 

роздаються учасникам або напередодні заняття, або під час заняття залежно від 

його дидактичного і методичного замислу. Але у будь-якому разі має бути 

достатньо часу для обміркування дидактичної проблеми та усвідомлення ролі 

кожного в її вирішенні, складання плану та його реалізації. 

Отже, опис повинен містити інформацію для навчальної групи, з якою 

ознайомлюються всі учасники заняття, та інформацію для конкретних осіб 

відповідно до їхніх ролей. Характер загальної інформації чи інструкції має 

допомагати учасникам заняття зрозуміти дидактичну проблему, формувати 

емоційно позитивне ставлення до неї та сприяти активній участі всіх учнів у 

інсценізації. Індивідуальні інструкції доводять до відома конкретних 
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виконавців відповідних ролей. Якщо лише деякі студенти отримали ролі, а інші 

— активні глядачі чи «арбітри», до останніх також доводять зміст 

індивідуальних інструкцій. У зв'язку з цим вони є найбільш інформованими на 

цьому занятті, тому що знають як загальну, так і індивідуальні інструкції. Через 

те їм залишається тільки оцінити характер міркувань кожного виконавця і їхні 

рішення.  

Хід таких занять багато в чому залежить від умілого керування. Після 

цього починається обговорення проблеми між учасниками інсценізації. їм 

необхідно дати час на «вживання» в ролі, а також можливість звертатися до 

педагога за певними уточненнями та додатковою інформацією. Під час 

інсценізації інші учасники-глядачі не повинні заважати виконавцям порадами. 

Такі заняття закінчуються загальною дискусією: оцінюється динаміка їх 

ходу, гра як окремих учнів, так і всієї навчальної групи. Залежно від 

дидактичного і методичного замислу заняття зміст дискусії може бути різним, 

але у будь-якому разі педагог має вимагати від учасників чіткої аргументації та 

наукового обґрунтування особистих поглядів. Обговорення можна починати із 

запитання до виконавців: як вони самі оцінюють виконання ролей і якими були 

б їхні дії у реальній ситуації або під час повторної інсценізації? Виконавці в 

такий спосіб отримують можливість критично оцінити свої дії. Це стимулює 

початок змістовної дискусії. Учасники-глядачі спочатку оцінюють позитивні, а 

потім негативні аспекти в діях виконавців конкретних ролей. Щоб з'ясувати 

ставлення виконавців ролей до критики, необхідно надати їм можливість 

відповісти на неї, обґрунтувавши свою позицію. Після цього знову 

організується дискусія з питання найбільш обґрунтованого варіанта вирішення 

дидактичної проблеми. Підсумки дискусії підбиває викладач. 

Виховна дієвість методу інсценування, є дуже високою, тому що за його 

допомогою можна реалізувати таку мету, І якої не можна досягти традиційними 

методами навчання. 
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Основні позитивні аспекти інсценування: цей метод полегшує уміння; 

сприяє спостереженню за власними діями та інших; допомагає критично їх 

оцінити; навчає відчувати мотиви дій товаришів і, відповідно, приймати більш 

обґрунтоване рішення; дає змогу всебічно проаналізувати дидактичну проблему 

з урахуванням як особистої думки, так і думок інших учнів. 

Безперечно, складно знайти єдине правильне вирішення дидактичної 

проблеми. Проте такої потреби й немає. Дидактична цінність інсценування 

полягає в можливості визначення різноманітних аспектів цієї проблеми, 

врахування різних поглядів і пошукові нестандартних шляхів її вирішення. 

Під час ділової гри особлива увага приділяється формуванню навичок і 

вмінь ухвалення рішень за умови взаємодії, суперництва і конкуренції між 

активно діючими особами. В ділових іграх учні мають можливість виконувати 

ролі учасників певних ситуацій, протиборчих чи взаємодіючих сторін. Проте ці 

ситуації розглядаються у динаміці їх вільного розвитку. 

Психолого-педагогічні принципи конструювання і використання ділової 

гри такі: - принцип імітаційного моделювання конкретних умов і динаміки 

певного виду діяльності;- ігрового моделювання змісту і форм професійної 

діяльності; - спільної діяльності. Ці принципи, віддзеркалюючи сутність ділової 

гри, визначають її складові частини, логіку, внутрішні зв'язки і вимагають їх 

системного застосування. 

Отже, сутність ділової гри полягає у відтворенні предметного і 

соціального змісту професійної діяльності, моделюванні основних умов і 

системи відносин, характерних для відповідної діяльності. Вони розгортаються 

на імітаційній моделі, що відтворює динаміку певного виду діяльності. 

Спрощено ділова гра може проходити так: її учасникам рекомендується 

взяти участь у розв'язанні конфліктної ситуації, що склалася, і на основі 

інформації, яка є на даний час, прийняти обґрунтоване оптимальне рішення. 

Під час його ухвалення ситуація постійно змінюється під впливом середовища, 

внаслідок дій педагога. 
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Після цього прийняте рішення підлягає всебічному аналізу з метою 

виявлення його обґрунтованості, відповідності ситуації, нарешті, його 

оптимальності. Ухвалене рішення і його аналіз надають можливість оцінити 

конкретні дії учасників цієї гри, проаналізувати хід їхніх міркувань і 

опрацювати певний алгоритм дій у стандартних ситуаціях, а також сприяють 

формулюванню певних правил ефективної діяльності в екстремальних умовах, 

розвиткові евристичного мислення під час вирішення складних завдань, 

кращому розумінню логіки дій інших людей і на основі цього спонукають діяти 

більш цілеспрямовано і рішуче. 

Розглянемо класифікацію ділових ігор та їх різновиди. 

За призначенням вони поділяються на навчальні та дослідницькі. Перші 

спрямовані на імітаційне моделювання реальних процесів і механізмів, які 

мають місце у професійній діяльності. Дослідницькі ігри, окрім моделювання 

реальності, дають змогу моделювати певні об'єкти, процеси, механізми з метою 

їх експериментального вивчення. Для цього широко застосовуються ЕОМ, які 

надають можливості для творчого розв'язання навчальних проблем. Імітаційна 

модель відтворює певний аспект професійної діяльності чи поведінки учня в 

конкретних обставинах. Цей аспект визначає характер його діяльності в 

дидактичному процесі. 

Ігрова модель відтворює конкретні дії учнів у процесі юз в’язання 

проблеми імітаційної моделі. 

Методика проведення професійних ігор має різнобічний характер. Але у 

будь-якому разі ігри проводяться за певною моделлю, яка складається з таких 

етапів: - підготовка учасників гри; - вивчення ситуації, інструкцій, настанов та 

інших податкових матеріалів; - проведення гри; - аналіз, обговорення та оцінка 

результатів гри. 

Етап підготовки учасників гри включає: визначення теми гри і 

опрацювання проблемної ситуації; формулювання основної мети гри і 

встановлення її правил;опрацювання конкретних завдань щодо визначення її 
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норм; затвердження організації гри та форми її проведення; визначення 

посадових осіб, ролі яких будуть виснуватися під час гри; моделювання 

навчальної ситуації на основі заздалегідь опрацьованих матеріалів; видачі 

учасникам гри, експертам та іншим особам анкету документів і матеріалів, 

необхідних для вирішення дидактичної проблеми. Зміст етапу вивчення 

дидактичної ситуації, інструкцій, настанов і низки інших матеріалів, які 

потрібні для розв'язання навчальної проблеми, такий: - вивчення настановних 

матеріалів; збирання додаткової інформації та її систематизація; отримання 

інформації у педагога, експертів; здійснення певних контактів між учасниками 

ігор, коли є така необхідність; опрацювання необхідних документів і підготовка 

навчально-методичної бази. 

Відповідальним і змістовним етапом ділових ігор є аналіз, обговорення 

та оцінка результатів гри. На цьому етапі здійснюється обмін думками, 

дискутування, захист учасниками ігор своїх рішень і висновків, остаточний 

підсумок результатів гри. 

Тепер перейдемо до аналізу імітаційних неігрових методів навчання, 

основними різновидами яких є аналіз конкретної ситуації, мозкова атака, 

круглий стіл тощо. 

Аналіз конкретної ситуації. Перші приклади використання цього методу 

можна знайти ще у педагогів стародавнього Риму. Наприклад, від учнів, які 

вивчали право, вимагали доведення особистих поглядів на основі аналізу 

автентичних судових прикладів. 

Мозкова атака. Цей метод виник у 30-ті роки XX століття як спосіб 

колективного продукування нових ідей. Термін походить від англійського 

brainstorming, що дослівно означає «мозковий штурм». Деякі дослідники цей 

метод визначають як «банк ідей». 

Він ґрунтується на груповому формуванні ідеї розв'язання певної задачі. 

Група, перед якою вона ставиться, висуває якомога більше нових ідей, інколи 

абсолютно несподіваних, що сприяє створенню атмосфери невимушеності, 
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змагальності та співробітництва. Заохочується будь-яка пропозиція, думка, ідея, 

забороняється критика і насмішки щодо них. Тільки після збирання всіх 

пропозицій починається їх оцінка, яка полягає у всебічному та об’єкт І 

тривному аналізі всіх пропозицій і виборі найбільш і оптимальної з них. 

Практично немає сфери, де за допомогою цього методу не можна було б 

розв'язати будь-яку складну проблему. Оптимальна кількість учасників для ; 

такого обговорення — 10 осіб, однак доцільно його і використовувати і в 

групах з більшою кількістю учасників. У цьому разі слід чіткіше розробляти 

методику заняття. Тих учнів, які безпосередньо не беруть участі в продукуванні 

нових ідей, можна використати як експертів, спостерігачів та в інших ролях. 

Лекційний метод. Сучасна дидактика й особливості соціальної діяльності 

вимагають урізноманітнення класичної лекції, бо вона спрямована на просте 

інформування, передавання готових знань шляхом монологічної форми 

спілкування. Лекції посідають суттєве місце у навчальному процесі на всіх 

рівнях освіти, хоча їх кількість різко зменшилась у навчальних планах. У 

зв'язку з цим від педагогів вимагається творче ставлення до них. Лекція, що 

відповідає сучасним дидактичним і виховним цілям, повинна формувати 

інтерес і прагнення до учіння, наблизити навчальний процес до умов 

професійної діяльності, сприяти обмінові знаннями, досвідом і почуттями. З 

цією метою використовуються певні прийоми і способи активізації класичних 

лекцій. 

Актуальність обраної нами теми полягає в тому, що появлення і розвиток 

активних методів обумовлено тим, що виникають нові завдання перед 

процесом навчання|, які полягають в тому, щоб не тільки| дати студентам 

знання, але і забезпечити формування і розвиток пізнавальних інтересів і 

здібностей, творчого мислення, умінь та навичок самостійної розумової праці. 

Виникнення нових завдань обумовлене бурхливим розвитком інформації. Якщо 

раніше знання, отримані раніше, могли служити людині протягом всього його 

трудового життя, то в століття бурхливих темпів зростання інформації їх 
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необхідно постійно поновлювати, що може бути досягнуте головним чином 

шляхом самоосвіти, а це вимагає від людини пізнавальної активності й 

самостійності. 

Пізнавальна активність і пізнавальна самостійність - це якості, що 

характеризують інтелектуальні здібності людини до учіння. Як й інші здібності, 

вони виявляються і розвиваються в діяльності. Відсутність умов для прояву 

активності й самостійності призводить до того, що вони не розвиваються. Ось 

чому тільки широке ви користування активних методів, що спонукають до 

інтелектуальної та практичної діяльності, розвиває такі важливі інтелектуальні 

якості людини, що забезпечують надалі його діяльне бажання в постійному 

оволодінні знаннями і застосуванні їх на практиці. 
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В сучасній системі фізичного виховання і спорту актуальним завданням 

постає впровадження в навчально-тренувальний процес педагогічних 

технологій з урахуванням індивідуальних особливостей тих хто займаються [1, 

3]. Так як, за останні роки, спостерігається тенденція зниження рівня здоров'я, 

фізичної підготовленості та фізичного розвитку дітей що однозначно є 

наслідком зниження їхньої рухової активності в режимі дня при зростаючому 

статичному і психоемоційному напруженні процесу навчання, впровадження 

інноваційних комп’ютерних технологій у повсякденний побут, несприятливих 

екологічних умов навколишнього середовища тощо [2]. Тому, проблема 

застосування та впровадження в навчально-тренувальний процес 

https://orcid.org/0000-0002-0653-907X
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диференційованого підходу та застосування засобів і методів є особливо 

актуальною.  

Мета та методи дослідження. Мета дослідження – обґрунтувати 

перспективність впровадження диференційованого підходу в навчально-

тренувальний процес в гімнастиці спортивній. Методи дослідження – аналіз 

науково-методичної літератури, досвід практики, анкетування, системний 

аналіз. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У різні роки проблема 

диференційованого підходу привертала увагу багатьох фахівців з фізичного 

виховання школярів та спортсменів - И.Э. Унт, Е. А. Короткова, Є. І. Лебедєва,  

Т.Ю. Круцевич. П.В. Квашук, та інші [1, 3, 4, 6]. Однак багато дослідників 

також виділяють індивідуалізації як ефективний спосіб підготовки спортсменів. 

Так як підхід індивідуалізації в спортивній гімнастиці у групах 

початкової та попередньої базової підготовки пов’язаний з об’єктивними 

труднощами. Тому, доцільніше використовувати диференційований підхід, 

який полягає в розподілі спортсменів на групи за різними ознаками та 

застосування до цих груп засобів і методів підготовки, адекватних 

типологічним властивостям тих, хто займається. Таким чином, на сучасному 

етапі тема диференційованого підходу в навчально-тренувальному процесі 

юних гімнастів є досить актуальною. Оскільки в багатьох спортивних школах 

диференційований підхід майже не використовується, обґрунтовуючи це 

багатьма різними причинами: недостатньо часу, наповненість груп, немає 

підтримки зі сторони керівництва та батьків, недостатня мотивація, тощо. Тому, 

зазвичай всі займаються за звичайними стандартними програмами для ДЮСШ. 

Але нажаль, як свідчить практика, такий вид роботи є недостатньо ефективним 

у підготовці юних спортсменів, особливо на початковому етапі навчання. 

Відтак, вивчаючи цю проблему М.Линець, Х. Хіменес [5] визначають,  що 

в  навчально-тренувальному процесі правильно і цілеспрямовано реалізувати 

принцип диференційованого підходу, починаючи з ранніх етапів підготовки, то 
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терміни досягнення високих спортивних результатів спортсменами можуть 

бути значно коротшими без застосування форсованих впливів.  

Тому, як свідчить практика дитячо-юнацького спорту, індивідуалізація 

завжди відносна, а диференційований підхід дає змогу враховувати групові 

характеристики і на цій підставі проводити корекцію побудови й змісту 

тренувального процесу спортсменів, які володіють подібними особливостями, 

так і найбільш важливі індивідуальні показники, пов’язані з нормуванням 

обсягу та інтенсивності тренувальних навантажень [3, 6].  

Результати дослідження та їх обговорення.  

З метою визначення реалізації впровадження диференційованого підходу 

в навчально-тренувальний процес гімнастів нами було проведене анкетне 

опитування серед тренерів з гімнастики спортивної. В досліджені взяли участь 

тренери з різних міст: Житомира, Києва, Фастова та м. Суми (n=18), а також з 

різним стажем роботи:  більше 30 років – 5 чол., більше 20 років –  5 чол., 

більше 10 років – 4 чол., до 10 років – 4 чол., серед них заслужені тренери 

України, майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу. 

Аналіз результатів проведеного дослідження, свідчить також про те, що 

на думку тренерів які брали участь в опитувані більшість з них, а саме 66,7% 

вважають, що диференціація навчально-тренувального процесу ще на 

початковому етапі навчання є ефективною, а 33,3% - вважають що «ні», тому 

що це займає багато часу. 

Результати анкетного опитування також показали, що 55,6% респодентів 

намагаються використовувати в навчально-тренувальному процесі 

диференційований підхід, 44,4% - ні. 

 Тому, на основі аналізу науково-методичних публікацій з проблеми 

диференційованого підходу, а також  диференційованого застосування засобів і 

методів у фізичному вихованні і спорті, можна виділити наступні теоретичні 

основи: 
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- На даний час диференційований підхід в навчально-тренувальному 

процесі юних спортсменів є проблемою недостатньо вивченою. 

- Диференційоване застосування засобів і методів у фізичному вихованні і 

спорті позитивно впливає на підвищення ефективності навчально-

тренувального процесу. 

- Неадекватні фізичні навантаження для спортсменів можуть стати 

причиною погіршення їх здоров'я та причиною втрати мотивації до 

занять. 

Тому, ми вважаємо, що доцільним комплектування груп необхідно 

проводити не тільки на основі врахування показників фізичної, технічної та 

спеціальної підготовленості спортсменів, а й з врахуванням їхніх 

індивідуально-типологічних особливостей. 

Висновки 

Аналіз науково-методичної літератури свідчить про те, що проблема 

реалізації диференційованого підходу в навчально-тренувальному процесі 

визначається важливою та актуальною. Диференційоване застосування засобів і 

методів дозволяє підвищити ефективності навчально-тренувального процесу. 

Аналіз результатів проведеного дослідження показав, що 66,7%  

респодентів вважають, що диференціація  на початковому етапі може бути 

ефективною. Також 58,3% опитаних намагаються вводити в навчально-

тренувальний процес диференційований підхід. 

Таким чином, результати  дослідження показали, що  на  даний час 

диференційований підхід в навчально-тренувальному процесі юних 

спортсменів є проблемою недостатньо вивченою і потребує подальшого 

вивчення. 
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Двигательная активность спортсмена во время соревновательного 

выступления  и предшествующая ему разминка вместе составляют 

определенную совокупность. 

Это очень важная двигательная совокупность должна в обязательном 

порядке моделироваться в тренировочном процессе и служить своего рода 

энерговременным критерием в дроблении тренировочной нагрузки. Это может 

принимать форму относительно коротких, но несколько более повышенной  

интенсивности тренировок, длящихся в основном от 0,5 до 1,5-2 часов в 

зависимости от энергоемкости совокупной двигательной активности 

спортсмена на соревнованиях и этапе тренировочного процесса [1]. 

Большую тренировочную нагрузку спортсменов высоких разрядов 

следует дробить. В условиях учебно-тренировочных сборов в течении дня 

может быть до 4-5 занятий (2-3 до и 2-3 после обеда). 

Дробление тренировочной нагрузки особенно необходимо на этапе 

высокоинтенсивной работы. На этапах с относительно сниженной 
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интенсивностью двигательной деятельности дообеденные или послеобеденные 

тренировки могут в определенных случаях объединяться. 

 Однако в любом случае недопустимо положение,  существующее во 

многих видах спорта, когда длительность и энергоемкость отдельного 

тренировочного занятия во много раз (4-6 и более) превышает эти показатели 

совокупной двигательной активности спортсмена на соревнованиях (с учетом 

разминки). 

Большой количественный показатель тренировочной двигательной 

деятельности неизбежно ведет к снижению качества (интенсивности, 

мощности) -  в соответствии со взаимообусловливающей связью количества и 

качества.  И чем больше количественно движения на тренировках превосходят 

соревновательную двигательную деятельность, тем больше отличие между 

ними по качественным характеристикам и как следствие значительная разница 

между теми адаптационными процессами,  которые происходят в организме 

под воздействием этих тренировок, и тем состоянием организма, которые 

необходимо для реализации спортивного упражнения запланированного уровня 

на будущих соревнованиях. 

Организм спортсмена при выполнении упражнения на соревнованиях 

должен в большинстве видов спорта отрабатывать сравнительно коротко, но 

мощно, в то время как объёмные тренировки адаптируют организм 

продолжительному, но не мощному (усредненному) двигательному 

функционированию. 

Усиление интенсивности нагрузок, достигаемое за счет дробления 

тренировок, должно выражать стремление приблизить тренировочные 

упражнения к соревновательному, выполняемому в целевом режиме, но здесь 

должен четко срабатывать ограничивающий фактор: соответствие данному 

конкретному этапу тренировки со свойственным ему мерой, т.е. закономерным 

соотношением в нём качества и количества [2]. 
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Дробление тренировочной нагрузки и соответствующие достижения 

более высоких качественных характеристик прямо согласуется с импульсным 

методом, которому предается статус универсального способа дозирования на 

всех уровнях тренировочного процесса - от отдельного упражнения до 

макроциклов.  В ранние утренние часы проводить спортивные тренировки, 

особенно напряженные, целесообразно: организм в ответ на их 

систематические воздействия перестраивать свое функционирование, согласно 

принципу адекватного отражения, таким образом, чтобы в эти часы 

обеспечивался подъём его работоспособности. Однако надо не забывать о цели: 

в ранние утренние часы соревнования, как правило, не проводятся, и поэтому 

нет необходимости усиления работоспособности организма спортсмена в эти 

часы суток.  Важность данного положения усиливается тем, что на эти ранее 

тренировки расходуют часть адаптивного ресурса организма, уменьшая тем 

самым оставшуюся его, часть для времени  основных тренировок, которые 

должны в принципе проводиться в часы проведения соревнований или 

возможно более приближенные к ним время. 

В основании выдвигаемого положения о нерациональности спортивных 

тренировок в раннее утреннее время следует привести тот немаловажный 

фактор, что организм после пробуждения находится в переходном состоянии  

от сна к бодрствованию. Данное глубоко естественное внутреннее состояние 

организма не соответствует необходимым условием для выполнения 

напряженной двигательной деятельности, которая в ранние утренние часы 

имеют пониженную эффективность, трудно переносится и может не совсем 

благоприятно сказаться на общем состоянии организма. 

При отсутствии возможности тренироваться утром наиболее подходящее 

время (9.00 - 12.00), но необходимость проводить две и более тренировки в 

день в ранние утренние время (6.00 - 7.00) является приемлемым, однако не 

лучшим вариантом. 
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Что касается утренней гигиенической гимнастики, то для не спортсменов 

или спортсменов младших разрядов она, безусловно, нужна. Для спортсменов 

высокого класса, выполняющих громадные объемы физических нагрузок она в 

известной мере теряет смысл. 

Утренняя гигиеническая гимнастика может иметь место в распорядке для 

высококвалифицированных спортсменов, но проводиться она должна как 

гигиеническое оздоровительное мероприятие, а не спортивная тренировка. 

Нередко из-за утренней гимнастики приходится сдвигать завтрак на более 

позднее время и по этой причине, при многоразовых тренировках, начинать 

первую из них или в активной фазе пищеварения (что, в общем недопустимо) 

или приносить её и остальные тренировки на совсем удобное время: с точки 

зрения адекватности времени проведения соревнований, рациональное 

распределение тренировочной нагрузки в течение дня и  целесообразного 

распорядка дня вообще. В таких случаях утреннюю гимнастику можно в 

(нужно) отменить. А необходимую потребность организма в разнообразных 

движениях обеспечивать в другое время (например, в заключительной части 

специализированной тренировки) [3]. 
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Цікавість до гри людина проявляє сотні тисяч років. Важко знайти 

людину на планеті, котра б у різні періоди свого життя не проводила час у грі. 

Гра як «допінг» приваблює до себе – зіграв один раз, хочеться ще і ще грати. 

Навіть дивлячись на гру, подумки поринаєш у неї. У грі проявляється радість, 

переживання, азарт. Людина гру перетворила у видовище.  

Фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку 

(передпідлітковий період – 7–11 років) дають можливість їм за уподобаннями 

вибирати види спорту і відвідувати спортивні секції, клуби, гуртки. Це займає 

значну частину їхнього життя. Продовжуючи займатися у підлітковому віці 

(11–14 років) улюбленим видом спорту, їх починають залучати до змагального 

процесу. Перші маленькі нагороди стають «допінгом» у входження у велику 

спортивно-змагальну гру. Показуючи у юнацькому віці (14–18 років) хороші 

результати, організм отримує великі фізичні і психічні перенавантаження. Для 

відновлення сил вводиться спортивне харчування, у якому спочатку йде 

вживання природних стимуляторів (рослинна їжа, що містить азотовмісні 

органічні сполуки) для відновлення працездатності організму. А вступаючи у 

професійний спорт, спортсмени не цураються і хімічних стимуляторів для 

досягнення найвищих результатів та покращення свого соціального статусу. 

Відомо, що вже з середини ХІХ ст. стали приймати збудливі препарати 

рослинного походження, які на певний час підвищують працездатність 

організму. А з середини першої половини ХХ ст. в ігрову культуру втрутилася 

фармакологія. Спортсмени, для встановлення рекордів, покращення результатів 

mailto:vovchusko08@ukr.net
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і нарощення м’язової маси у різних видах спорту, стали вживати ці препарати. 

На це відреагував весь спортивний світ заради досягнення високих спортивних 

показників і фінансового збагачення. 

У природі існує матерія і антиматерія. Вчені фізики, досліджуючи 

фізичну дію матерії та антиматерії, говорять про те, що з’єднання протилежних 

матерій призведе до вибуху і знищення матерії. Ліки певною мірою є зразком 

антиматерії. Вживаючи їх, можна знищувати хворобу або вбивати організм. 

Допінгові препарати призводять до тимчасового вибуху підвищеної 

працездатності організму, після чого відбувається відмирання клітин, органів та 

знищення організму в цілому. 

 Не дивлячись на те, що вживання допінгу знищує людину, у 30-ті роки 

ХХ ст. почалася справжня допінгова лихоманка. Офіційною датою 

застосування допінгу (стимуляція фізичної і нервової діяльності) вважають 

1935 рік, коли було створено ін’єкційний тестостерон. Спочатку він 

використовувався нацистськими лікарями для підвищення агресивності у 

солдат. У 1936 р. на Берлінській Олімпіаді тестостерон використано на 

німецьких спортсменах. Після Другої світової війни він активно 

використовувався при підготовці спортсменів збірної СРСР, американських 

спортсменів, спортсменів деяких країн Європи для встановлення високих 

результатів на XV літній Олімпіаді 1952 р. 

Перший штучний допінг із збільшеними анаболічними властивостями  

розроблено фізіологом Джоном Циклером у 1955 р. Це модифікована молекула 

синтетичного тестостерону – метандростенолон (торгова назва діанабол). У 

тому ж році їхню ефективність перевірили на спортсменах збірної США з 

важкої атлетики. У зв’язку з низькими затратами на цю продукцію, 

американська фармацевтика у 1958 р. розпочала масове виготовлення 

метандростенолону, а доступні ціни швидко розповсюдили його по всьому 

світу. Він вживався спортсменами як на тренуваннях, так і під час змагально-

ігрових турнірів.  
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Ефект споживання діанаболу для досягнення високих результатів полягає 

у сильному і швидкому скороченні м’язової системи, що сприяє збільшенню 

швидкості та кращої реакції для спортивних досягнень. Вживання 

тестостероїдів як у той час, так і тепер, користується популярністю у 

важкоатлетів, велосипедистів, спортсменів літніх і зимових бігових видів, 

плавців, спортсменів ігрових видів спорту і бодібілдингу. 

У 50–60-ті роки в змагально-ігровій історії сучасного спорту 

спортсменами за підтримки тренерів масово використовувалися стероїди. 

Відмічено випадки на VІ зимових Олімпійських іграх 1952 р., коли знадобилася 

медична допомога ковзанярам, які вживали фенамін. Аналогічний випадок 

стався і з велосипедистами в Мельбурні 1956 р. на XVI Олімпійських іграх. А 

на XVII Олімпійських іграх 1960 р. в Римі із-за вживання фенаміну стався 

смертельний випадок із датським гонщиком Куртом Йенсеном. 

Після смертного випадку в Римі Міжнародний олімпійський комітет 

розпочав справжню боротьбу проти вживання стимулюючих препаратів. У 1964 

р. це питання обговорювалося на I Міжнародному конгресі спортивної науки в 

Токіо. Перші спроби на заборонені стимулятори взято у спортсменів у Токіо на 

Іграх XVIII Олімпіади. Вже в 1967 р. засновано медичну комісію МОКНУВ. 

Тоді ж складено перший список заборонених препаратів і введено правило 

обов’язкового допінг-контролю на міжнародних змаганнях. У 1968 р. комітет 

ввів процедуру обов’язкового тестування спортсменів на наявність вживання 

допінгу на зимових іграх у Греноблі та літніх – у Мехіко. 

Міжнародний олімпійський комітет для ефективної боротьби зі 

«спортивною чумою» створив антидопінгові структури, до яких увійшли 

працівники медичних комісій. Для посилення боротьби в 1999 р. створено 

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA). Завдання агентства полягає у 

контролі використання стероїдів. Воно має право на вибіркову (на свій розсуд) 

перевірку спортсменів у будь-який час дня і ночі для проходження тесту на 

вживання допінгу. МОК велику увагу приділяє моральному аспекту спортивно-
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ігрових змагань, збереженню здоров’я атлетів, чистоті ігрових видовищ. Від 

цього напряму залежить репутація Міжнародного олімпійського комітету і 

Всесвітнього антидопінгового агентства. Для боротьби із збудливими 

препаратами Всесвітнє антидопінгове агентство виділило п’ять груп 

заборонених препаратів і заборонені методи. 

Проблема вживання тестостеронів спортсменами буде продовжуватися й 

надалі. Велика гра – великі гроші. Чим більше фінансове заохочення, тим 

більша спокуса в застосуванні стимулюючих препаратів для досягнення 

найвищих результатів у спорті. 

Вживанню стимулюючих препаратів сприяють гучні заяви з боку 

держави про фінансову винагороду за вдалий виступ на змаганнях; національні 

федерації з різних видів спорту; меценати, що вкладають гроші в команду або в 

окремо взятого спортсмена.  

Таким чином, чистими і недоторканими залишаються лише дитячі ігри. А 

велика гра вже ніяк не може обійтися без стимулюючих препаратів. Багато 

фахівців стверджують, що у спортивному тренуванні ще існують невикористані 

резерви, які і без допінгу дають змогу спортсменам показувати рекордні 

результати. Проте, функціональні можливості організму мають певну межу, 

через яку, без вживання допінгу, важко перестрибнути. Застосування стероїдів 

значно збільшує тривалість заняття, покращує настрій, посилює бажання до 

тренувань, притупляються больові відчуття. Від заняття до заняття 

покращуються результати, з якими спортсмени виходять на спортивно-ігрову 

арену для здобування максимальних результатів. 

Фармацевтична індустрія постійно розробляє нові стимулятори, які не 

входять у перелік заборонених препаратів Всесвітнього антидопінгового 

агентства, або унеможливлює виявити працівниками медичних комісій при 

Міжнародному олімпійському комітеті наявність в організмі стероїдних 

препаратів.  
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Отже, щоб залишити свій слід у спортивно-ігровій культурі, покращити 

соціальний статус, спортсменами, не зважаючи на суворі антидопінгові 

заборони, буде використовуватися цей засіб із метою подолання світових 

рекордів, які встановлені їхніми попередниками. Це велика спокуса 

перевершити досягнення найкращих спортсменів світу і покращити свій 

соціальний і фінансовий статус. 
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ВАЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ САМОКОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ 

ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ 

 

Орленко Н.А., Величенко М.А., Ключников Т.М. 

Національний авіаційний університет 

 

При регулярних заняттях фізичними вправами й спортом дуже важливо 

систематично стежити за своїм самопочуттям і загальним станом здоров'я. Я з 

самого дитинства займаюсь спортом, і часто займалася чимось новим, тому як 

ніхто знаю як важливо починати поступово. 

Показники самоконтролю умовно можна розділити на дві групи – 

суб'єктивні й об'єктивні. До суб'єктивних показників можна віднести 

самопочуття, сон, апетит, розумова і фізична працездатність, позитивні та 

негативні емоції. До об'єктивних показників самоконтролю відносяться: 

спостереження за частотою серцевих скорочень (пульсом), артеріальним 

тиском, подихом, життєвою місткістю легень, вагою, м'язовою силою, 

спортивними результатами. 

Саме після зайняттям спорту настрій стає кращим, людина бадьорою і 

готовою до будь-чого, але якщо є дискомфорт, біль голови, нудота, 

запаморочення, пливе в очах чи навіть втрата свідомості – це погано, слід 

припинити заняття і звернутися до лікаря. 

Як правило, якщо систематично займатися спортом то в людини гарний 

сон, людина бистра засинає і бадьоро почуває себе після сну. 

Будь-які фізичні навантаження важливо підбирати відносно кожної 

людини, звертаючи увагу на вік і стать. При поганому сні, апетиту знижується 

навантаження. Найголовніше, при будь-яких навантаженнях і при починанні 

при досить довгому займанні завжди слідкувати за пульсом. Але не тільки 

пульсу варто приділяти увагу. Бажано, якщо є можливість, вимірювати також 
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артеріальний тиск до і після навантаження. Також по частоті дихання можна 

судити про величину фізичного навантаження. У нормі частота дихання 

дорослої людини складає 16-18 разів у хвилину. Під час занять фізичними 

вправами важливо стежити за вагою тіла. Це так само важливо, як стежити за 

пульсом чи артеріальним тиском. 

Для визначення нормальної ваги тіла використовуються різні способи, 

так звані росто-вагові індекси. На практиці широко застосовується декілька 

індексів: 

– індекс Брока; 

– індексом Кетля. 

На нашу думку, регулярні заняття фізичною культурою не тільки 

поліпшують здоров'я і функціональний стан, але і підвищують працездатність і 

емоційний тонус. 

Багато тих, хто пробує починає займатися фізичними вправами, помічає, 

як після тренувань посилюється усвідомлення власної сили та здатності досягти 

тієї чи іншої мети. Ці думки переносяться і на час після тренувань. «Є 

різноманітні пояснення для того, чому спорт має позитивний вплив та 

самопочуття», – каже професор клінічної психології та психотерапії «Медичної 

школи Берліна Франк Ойтеноєр» [1]. 

Спорт потрібен кожній людині, тому, що без нього наші кістки, м’язи не 

зміцнюються, не покращуються. 

Наведемо приклад хорошого вплину спорту на відомого біатлоніста Радь 

Тарас Михайлович – український лижник та біатлоніст. Майстер спорту 

України міжнародного класу. Чемпіон зимових Паралімпійських ігор 2018 у 

Пхьончхані, Південна Корея та прапороносець збірної України на церемонії 

закриття цієї Паралімпіади. Багаторазовий чемпіон та призер України. Ще в 

дитинстві він поранив ногу і через неналежний догляд йому її ампутували 

нижче коліна. Не дивлячись на те, який удар це був для нього, через деякий час 

він знайшов в собі сили та повернувся до спорту, спочатку це було для себе, а 
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потім це стало причиною жити далі. «Я став набагато сильнішим не тільки 

фізично, але й психологічно, і соціально. Я перестав соромитися своєї травми. 

Мене більше не хвилює це» [2] – так висловлюється Тарас про спорт і свою 

травму. На нашу думку, це гідний приклад не закидати своє здоров’я і 

займатися. 

Другий же ж приклад наший Сергій Назарович Бубка – видатний 

український легкоатлет, ще у 10 років обрав те, чим би хотів займатися все 

життя, на даний момент йому 57 років, а він в неймовірній фізичній формі, в 

той момент, коли більшість людей цього віку страждають хворобами. Він є 

головним прикладом хорошого самоконтролю, бо саме вони перед кожним 

стрибком уміють налаштувати себе, своє дихання, тіло, як стрибнуть краще, 

вище і як приземлитися без травм. 

Отже, ми можемо дійти до висновку, що спорт потрібен для кожного з 

нас, і звичайно, самоконтроль, бо ж без самоконтролю не буде результатів і 

досягнень.  
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Практически для каждой экономически развитой страны мира, 

поддержание и дальнейшее развитие сферы физической культуры и спорта 

является одной из первоочередных задач, которые рассматриваться при 

определении и составлении политической программы и курса развития страны 

в целом. И это не удивительно, ведь именно сфера спорта оказывает 

существенное влияние как на внутренне государственном уровне (повышение 

уровня здоровья нации, общей физической подготовки, улучшение психо-

физических характеристик отдельно взятых граждан страны) так и на 

международном (повышение репутации и авторитета страны на международной 

арене). Для достижения запланированных результатов в любой сфере 

необходимы финансовые вложения, в Украине  в большей степени 

финансированием спорта занимаются государственные службы. Потому что, 

любая физическая активность — это прежде всего «здоровье нации» которое 

является безусловной общественной ценностью, приоритетом политики любого 

государства, основой национального богатства и безопасности, отражает 

жизнестойкость и геополитические, экономические и иные перспективы нации. 

В то же время финансовое инвестирование спорта частными инвесторами, 

имеет лишь одну цель – получение финансовой прибыли физическим или 

юридическим лицом. Для государства, напротив, самый важный дивиденд – это 

здоровье населения. Но, как говорит статистика затраты не всегда 
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пропорциональны фактическим результатам, поэтому понимание сколько 

выделяется с бюджета денежных средств и как они в последствии 

используются, их необходимость и роль, очень важно в наше время, для 

практического применения этой информации при планировании финансовых 

бюджетов. 

Поэтому, рассмотрим более детально государственное финансирование 

физической культуры и спорта в Украине. 

 
Рис. 1 - Финансирование с бюджета физической культуры и спорта [4] 

Проанализировав диаграмму, с первого взгляда можно прийти к выводу, 

что финансирование физической культуры в стране на протяжении 

рассмотренного промежутка (2014-2019 г.) постепенно возрастало, на что 

указывает также линия тренда, но стоит также учитывать уровень инфляции, 

который несомненно повлиял на валюту (все значения были представлены в 

денежном измерителе – млн.грн.). По полученным данным можно увидеть, что 

наименьшее финансирование за рассматриваемый период времени был в 2014 

году и составлял 667,2 млн грн., а максимальное значение в 2019 году и 

равняется 2 млрд. 815 млн.грн. Среднее значение равняется 1млрд. 745млн. грн. 

Абсолютный прирост 2019 года, линейный и базисный (относительно 2014 г.) 

соответственно равняются 275,1 млн грн. и 2 млрд.147 млн. грн.  
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Для более точного анализа также было проанализировано доли затрат на 

сферу физической культуры и спорта из государственного бюджета, которые 

отображены в виде графика (рис. 1). Исходя из полученных данных можно 

отметить, как и в первом случае тенденцию к росту, которая продолжалась, 

начиная с 2014 года до 2018.  В промежутке 2018-2019 г. доля затрат на 

финансирование была неизменной и составляла 0,26 % — это и является 

максимальным значением, в то же время минимальное значение равняется 

0,16% (2014 год).  Среднее значение равняется 0,216%. Абсолютный базисный 

прирост (2019 относительно 2014 г.) принимает значение 0,1. Несмотря на 

полученные данные линия тренда указывает на продолжение роста 

финансирования, так что можно предположить, что в следующем году 

денежная доля, из государственного бюджета, будет немного увеличена, но все 

же не в достаточном объёме, чтобы привести к резким изменениям в данной 

области.  

    Ссылаясь на предыдущий экономический анализ (доля выделяемых с 

бюджета средств на физическую культуру и спорт составляет 0,26%), следует 

отметить, что в нашей стране, на развитие спорта выделяется гораздо меньше 

финансов, нежели в иных развитых европейских, азиатских и американских 

странах, где доля средств с бюджета составляют 0,5-3%.  

В нашем государстве, каждый год, при разработке и внедрении бюджета 

обязательно предусматривается финансирование физической культуры и 

спорта в целом.  
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Рис. 2 - Финансирование зимних видов спорта (млн грн) [4] 

Распределением финансирования по определенным видам спорта 

занимается Министерство молодёжи и спорта Украины. Финансы принято 

распределять на три категории: зимние, летние и неолимпийские виды спорта 

(причем именно вторые получают большую часть финансирования).  

Рассматривая финансирование зимних видов спорта (рис. 2) следует 

отметить, что финансирование практически всех видов спорта, кроме хоккея, 

кёрлинга, горнолыжного и конькобежного спорта, незначительно, но 

увеличилось. Но особенное внимание следует уделить такому виду зимнего 

спорта, как бобслей – ранее его не финансировали вообще, а в 2019 г. выделили 

с бюджета 400 тис гривен. Также значительно увеличилось финансирование 

фигурного катания и фристайла, соответственно на 5,8 и 3,4 млн.грн. А вот в 

сфере хоккея, наоборот, ситуация финансирования резко ухудшилась, с 13 млн. 

грн. (2018 г.) оно сократилось до 6,2 млн.грн. (2019 г.), то есть больше чем на 

половину (6,8 млн.грн.). 

Самым финансированным среди всех видов спорта является биатлон 

(это зимний олимпийский лыжный вид спорта, сочетающий в себе лыжную 
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гонку со стрельбой из винтовки [4]), в 2019 году с бюджета на данный вид 

спорта было выделено 64,1 млн грн., это на 7,8 млн больше нежели в 2018 году. 

Это можно объяснить необходимостью вложения немалых денежных сум на 

участие в чемпионате Европы (и это при том, что затраты далеко не всегда 

компенсируются за счет призовых вознаграждений).  

На лыжные гонки выделяется государством приблизительно в 13 раз 

меньше биатлона. Конькобежный спорт получает наименьшее финансирование 

среди зимних видов спорта, всего лишь 50 тис. грн. в год, при том, что в 2018 

году эта цифра составляла 80 тис.  

На финансирование летних видов спорта выделяется основная часть 

денежных средств при распределении Министерством молодёжи и спорта 

полученных бюджетных денег. Кроме того, летние виды спорта по сравнению с 

другими отраслями спорта имеет большее разнообразие, что можно проследить 

на диаграмме (рис. 3).  
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Рис. 3 - Финансирование летних видов спорта (млн грн) [4] 
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Рассматривая финансирование летних видов спорта и проанализировав 

полученные данные, можно увидеть, что наибольшую часть финансовых 

средств получает баскетбол, его финансируют с государственного бюджета в 

размере 62.1 млн. Рассматривая в целом, этот вид спорта занимает второе место 

за долей финансирования с бюджета, после биатлона, разница между ними 

составляет чуть менее 3 млн. грн. Кроме того, следует отметить резкое 

увеличение финансирования футбола (больше, чем в 5 раз). В 2019 году на этот 

вид спорта выделили 35 млн. грн, при том, что его финансирование никогда 

ранее не превышало 7 млн грн. Так же позитивные изменения произошли в 

таком виде спорта, как теннис, где финансирование в 2019 году составило 23,1 

млн.грн. (увеличение в 2,5 раза). На это безусловно повлияли успехи 

украинских теннисисток и футбольных команд. Уменьшение финансовых 

вложений в 2019 году по сравнению с 2018, было замечено в таких видах 

спорта: гандбол, регби, велоспорт, пряжки в воду, тяжёлая атлетика. 

 

Рисунок 4 - Финансирование неолимпийских видов спорта (млн грн)[4] 

Проанализировав данные по финансированию неолимпийских видов 

спорта можно сделать вывод. про то, что самым финансируемым видом спорта 

остается пауэрлифтинг, который получает больше (15,2 млн грн), чем волейбол 

(14,8 млн.грн.), фигурное катание (14,2 млн грн) и тяжелая атлетика (13,1 млн 
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грн). Следует отметить резкое сокращение финансирования самбо, практически 

на 10 млн.грн.  Финансирование иных неолимпийских видов спорта остались 

практически без изменений. 

Из вышеприведённой информации можно сделать вывод, про то, что 

государственное финансирование на рассмотренную сферу с каждым годом 

возрастало в течении всего проанализированного промежутка времени (как в 

числовом, так и в процентном, по отношению к бюджету эквиваленте). Но, 

сравнивая с другими странами, которые показывают более высокие результаты 

на спортивных соревнованиях, выделяемых средств недостаточно. Кроме того, 

Министерство молодежи и спорта Украины, распределяет финансы не 

равномерно, выделяет наибольшую часть на летние виды спорта, и гораздо 

меньше на другие. В целом, финансирование видов спорта, остаётся 

практически неизменным из года в год, но все же успехи или неудачи 

спортсменов существенно влияют на дальнейшее планирование бюджета и 

финансирования определенных отраслей в целом. Так как, множество факторов 

способны влиять на дальнейшие изменения в данном вопросе, перспективы 

дальнейших исследований в данном направлении являются не только 

возможными, но и необходимыми. 
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 Система дополнительного образования взрослых, ранее – система 

повышения квалификации (далее – СПК), насчитывает более 100 лет. Первый 

этап «зарождения и становления СПК относится к периоду с 1917 по 1930 гг.», 

– считает Е.В.Гречихо [2]. А.В.Элизбарашвили, учитывая, что практика 

повышения квалификации берет начало со второй половины XIX века, 

принимает за точку отсчета «5 августа 1875 г., …когда Министерство 

народного просвещения утвердило «Правила о временных педагогических 

курсах для учителей и учительниц начальных народных училищ» [5]. Мы, в 

результате исследований, выделили по определенным критериям 7 больших 

временных периодов эволюции становления и развития СПК: «I период (до 
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1917 г.) – досоветский; II (1917 – конец 20-х гг.) – послереволюционный; III 

(30-е гг.) – довоенный; IV (40-60-е гг.) – послевоенный; V – 70-е годы; VI – 80-е 

– начало 90-х годов; VII – с середины 90-х – по настоящее время» [4]. 

Учитывая, что в начале третьего тысячелетия системы ДОВ, как и системы 

образования в целом всех бывших советских республик претерпели 

сильнейшие изменения, уточняем VII период: «с середины 90-х годов – по 2010 

г.», и к этим периодам добавляем VIII: «с 2011 – по настоящее время»… 

 В каждом из обозначенных периодов имелись свои особенности, 

вытекающие из проблем функционирования и развития как системы 

образования, так и государства в целом, и вносили определенные изменения в 

деятельность СПК, стимулируя тем самым ее развитие. Например, I период 

характеризуется наличием единичных курсов, игнорированием вопросов 

педагогики и психологии, отсутствием единых требований к образовательному 

процессу, др. Во II период курсы носили ярко выраженную идеологическую 

направленность в ущерб освоения методики преподавания, форм и методов 

работы со слушателями. Принцип научности и связи с жизнью соблюдался с 

большим креном в сторону последней. И т.д. 

 На сегодняшний день в структуру системы дополнительного образования 

взрослых Республики Беларусь (далее – ДОВ) входят около 390 учреждений и 

организаций разных форм собственности, занимающихся повышением 

квалификации, переподготовкой руководящих работников и специалистов, 

профессиональным обучением, подготовкой и переподготовкой рабочих и 

служащих, а также безработных граждан, в числе которых АПО, БелМАПО, 

РИВШ, РИПО, институты и факультеты повышения квалификации и 

переподготовки кадров при отраслевых университетах, институты развития 

образования, центры, др. Эти учреждения и организации обеспечивают 

реализацию 12 образовательных программ дополнительного образования 

взрослых, обозначенных в Кодексе Республики Беларусь об образовании. 

Повышением квалификации, стажировкой, подготовкой и переподготовкой 
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ежегодно, по данным Министерства образования Республики Беларусь, 

охвачено более 480 тыс. человек. Переподготовка руководящих работников и 

специалистов ведется по 386 специальностям [3]… 

Отметим, что система ДОВ имеет ряд преимуществ перед системами 

высшего образования (ВО) и среднего специального образования (ССО): 

- по обновлению учебных программ (система ВО и ССО – 1 раз в 5-10 

лет, а система ДОВ: для переподготовки на базе ВО и ССО – 1 раз в 4 года, для 

повышения квалификации – не реже 1 раза в 2 года); 

- по практикоориентированности обучения; 

- по степени оперативности доведения информации и знакомства 

слушателей с инновационными подходами, современной техникой и 

технологиями в соответствующих отраслях народного хозяйства; 

- по возможности получения действующим руководителям и 

специалистам оперативной консультативной помощи и информации для 

решения актуальных проблем управления и производства; 

- по степени мотивации слушателей; 

- по уровню практической составляющей профессиональной подготовки 

профессорско-преподавательского состава… 

Система ДОВ Республики Беларусь является одним из важнейших 

факторов развития производственного и интеллектуального потенциала страны 

и представляет собой гибкую, мобильную и постоянно развивающуюся 

систему. Она призвана решать и в целом решает задачи обеспечения 

образования, медицины, отраслей экономики профессиональными кадрами 

требуемого уровня квалификации, кадровой поддержки инновационных 

процессов, удовлетворения потребностей граждан в профессиональном 

совершенствовании. 

В ходе анализа обеспеченности кадрами аграрного сектора Республики 

Беларусь, проведенного Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
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Республики Беларусь, выявлены и представлены на заседании коллегии 

следующие тенденции: 

- «старение кадров»; 

- высокая текучесть и сменяемость руководителей высшего и среднего 

звена; 

- недостаточный уровень профессионализма; 

- трансформация новых научных достижений и инноваций в 

образовательный процесс и производство. 

Отметим, что такие тенденции наблюдаются, практически, во всех 

отраслях производственной и непроизводственной сфер страны… 

Система ДОВ является открытой педагогической системой, включающей 

в себя следующие составляющие: 

- цель и задачи; 

- субъекты образовательного процесса; 

- содержание (направления) деятельности; 

- процессы; 

- условия; 

- средства [1]. 

Целью ДОВ является создание условий для личностного и 

профессионального роста субъектов образовательного процесса (слушателей, 

ППС) средствами профессиональной коммуникации. 

К задачам системы ДОВ отнесем: 

- мониторинг уровня соответствия профессиональных компетенций 

руководящих работников и специалистов современным вызовам, состоянию и 

тенденциям развития отрасли, общества в целом; 

- разработка научно- и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса (учебных программ повышения квалификации, 

образовательных стандартов и типовых учебных планов и программ 

переподготовки, учебных программ стажировки, учебно-тематических планов 
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семинаров-практикумов, др.) для опережающей подготовки кадров к 

деятельности учреждений и организаций в режиме функционирования и 

развития; 

- ознакомление с инновационными подходами, техникой и технологиями 

управления и производства; 

- организационно- и учебно-методическое обеспечение 

практикоориентированного образовательного процесса на базе ведущих 

учреждений и организаций отрасли страны; 

- разработка и использование в образовательном процессе УМК и ЭУМК 

с включением интерактивных методов его организации; 

- качественное использование 10-балльной системы оценки результатов 

обучения слушателей; 

- разработка совместно с слушателями и представление ими схем, 

моделей, алгоритмов, сценариев деятельности в конкретных производственных 

ситуациях… 

Названные задачи возникли не сами собой, они – следствие проблемного 

анализа деятельности систем ДОВ, ВО и ССО… 

Общими проблемами функционирования и развития системы ДОВ в 

содержательном и методическом аспектах в VIII временном периоде в целом, 

на наш взгляд, являются: 

- слабое понимание и принятие субъектами образовательного процесса 

понятий «компетентность», «компетенции» (их формирование основывается на 

«классических» знаниях, умениях, навыках); 

- превалирование «практикоориентированности» над научно 

обоснованными, проверенными практикой и временем эффективными 

техниками, методиками, технологиями управления и производственной 

деятельности (в силу необходимости соответствия «модным» веяниям и 

установкам свыше); 
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- отсутствие у многих субъектов образовательного процесса умений 

работы с эффективной управленческой и производственной практикой (от 

поиска до распространения содержания, сути, технологии нововведения или 

инновации, а не просто их представление на обозрение); 

- преобладание в образовательном процессе пассивного и активного 

способа преподавания в ущерб интерактивному («мы учим, как правило, так, 

как учили нас!»); 

- отсутствие четкого понимания у максимального числа субъектов 

образовательного процесса значимости уровневого подхода при оценке 

результатов учебной деятельности обучающихся и подменой ее балльно-

рейтинговой системой оценивания учебной деятельности студентов (из-за 

отсутствия моделей «выпускника» каждой из образовательных программ ДОВ); 

- определенный консерватизм в деятельности многих преподавателей 

(слабая настроенность на изменения в собственной деятельности в сфере 

образования, например, на освоения техник преподавания в режиме 

«удаленки»); 

- преобладание у многих обучающихся системы ДОВ т.н. «клипового», 

«квестового» мышления (быстрая утрата интереса к предмету изучения, 

ожидание подсказок при решении задач, способствующих принятию 

адекватных решений в конкретных производственных ситуациях); др… 

Кроме знаний, умений и навыков, готовности субъекта образовательного 

процесса к эффективной производственной деятельности необходимо 

формировать и развивать инновационное мышление профессионала, 

способность к преобразованию, развитию своей деятельности. Этому 

способствует система ДОВ. 
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Педагогічна комунікація, являючись формою професійної поведінки, 

підпорядковується відповідним правилам та здійснюється на основі комплексу 

антропологічних, культурних, соціально-психологічних передумов, а також 

специфіки музичного мистецтва та особливостей його сприймання. 

Професійно-педагогічне спілкування є системою органічної соціально-

психологічної взаємодії педагога та вихованців, змістом якої є обмін 

інформацією, надання виховного впливу, організація взаємовідношень за 

допомогою засобів комунікації. Педагог виступає активатором цього процесу, 

організує його та керує ним. Комунікативна взаємодія покликана задовольнити 

головні потреби студентів. Сприятливі взаємовідношення учителя та учнів 

забезпечують особистісну захищеність, переживання емоційного благополуччя 

кожним з них. 

Природа спілкування поліфункціональна та, окрім традиційних – 

перецептивної, комунікативної та інтерактивної – функцій, а також 

специфічних функцій музично-педагогічного спілкування (інформаційно-
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комунікативної, регулятивної і афективно-комунікативної), включає ще 

інструментальну функцію – основну робочу функцію спілкування, що постає у 

передачі інформації; синдиктивну – функцію об’єднання та укріплення 

спільності між учнями та педагогами у великих та малих групах; функцію 

самовираження, що орієнтується на взаєморозумінні та безпосередньому 

контакті; трансляційну функцію, що виражається у передачі конкретних засобів 

музичної діяльності; прогностичну функцію – прогнозування подальшого 

розвитку міжособистісної взаємодії у музично-педагогічному процесі. 

О. М. Леонтьєв підкреслює, що педагогічне спілкування покликане 

активізувати операційну напругу, що забезпечує успішне виконання діяльності, 

а не створювати емоційну напруженість, що дезорганізує нервову систему, 

знижує працездатність, породжує психологічний бар’єр між учителем та 

учнями. 

Традиційно вчені виділяють наступні компоненти педагогічного 

спілкування: технологічний: 1) арсенал психолого-педагогічних засобів, 2) 

розуміння педагогом своїх індивідуальних експресивних можливостей; 

морально-естетичний компонент: професійна мораль (повага достоїнств 

дитини, педагогічний такт, висока культура спілкування), гармонія внутрішніх 

та зовнішніх проявів учителя, його артистичність, творча самобутність. В учня 

переживання емоційного задоволення попереджає виникнення «естетичного 

бар’єру». Педагогічна комунікація розгортається на фоні відношень до 

особистості і до музики. Педагоги-музиканти серед компонентів педагогічного 

спілкування виділяють і специфічний естетичний компонент: що забезпечує 

взаємозв’язок між музичним мистецтвом та особистістю; естетичні достоїнства 

самого художнього твору, що накладають свій відбиток на комунікативний 

процес; музичну мову, потребуючу якісно іншого вербального відтворення; 

особливу естетичну цінність музичного мистецтва, що найбільш яскраво 

проявляється у педагогічній комунікації. 
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На думку одного з засновників гуманістичної психології К. Роджерса, 

вагомою є реалізація викладачем функції фасилітації, полегшення. Звідси 

важливість висновку про необхідність підтримуючої атмосфери спілкування, 

яка сприяє самореалізації учня в навчально-музичній діяльності. В цьому 

випадку взаємодія з дитиною носить особистісний, ціннісно-смисловий та 

виховний характер.  

У музично-педагогічному процесі присутня багатосторонність 

комунікації, яка проявляється на різних рівнях: спілкування учня з педагогом; з 

музичним мистецтвом (в формі слухання, виконання); спілкування з 

композитором, з епохою; міжособистісне спілкування учнів (під час 

співтворчості). Педагог виступає організатором ситуації спілкування з 

музичним мистецтвом, ось чому серед загальних професійних компетенцій 

майбутнього учителя музичного мистецтва на перший план виходить 

комунікативний аспект. 

На наш погляд, формування професійної комунікативної компетентності 

здобувачів освіти буде протікати успішно при дотриманні наступних 

педагогічних умов: 

- спрямованості педагогічного процесу при вивченні музичних дисциплін 

на психологічну, музично-педагогічну і комунікативну підготовку студентів; 

- використання у якості базового методичного принципу у роботі зі 

студентами принципу індивідуального підходу, що постає у розумінні 

особистості студента, рівня його музичного та особистісного розвитку, 

використанні адекватних прийомів педагогічної взаємодії; 

- впровадження в освітній процес додаткових форм індивідуальної та 

колективно-групової діяльності студентів (установчо-освітній курс, 

індивідуальна робота у класі, ділові ігри, тести, опитування, комунікативні 

практикуми, «репетиції» відповідей на екзаменах, «репетиції» роботи з хором і 

т.п.); 
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- розвиток у студентів професійно-значущих рефлексивних якостей: 

розуміння особливостей музичного досвіду, досвіду спілкування з колективом 

(хором, інструментом), самооцінка своїх виконавчих та педагогічних 

можливостей, ініціативність у виборі прийомів педагогічної комунікації 

відповідно музичної обдарованості учнів у ході педагогічної або хорової 

практики. 

Усе вище перелічене дозволяє констатувати, що оволодіння теорією 

професійно-педагогічного спілкування, пізнання його структури, моральних 

принципів, входження в «технологію» цього процесу, придбання в результаті 

цього професійних комунікативних прийомів та навиків, формування 

особистісного досвіду комунікативної діяльності представляє основні напрямки 

роботи, які можуть сприяти становленню комунікативних здібностей і 

комунікативної культури молодого педагога-музиканта. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Павлюк Анна Вікторівна 

к.б.н., голова циклової комісії, викладач природничих дисциплін  

Державного вищого навчального закладу  

«Київський коледж легкої промисловості» 

 

Ключовою ознакою сучасного навчального закладу є створення та 

функціонування належного інформаційно-освітнього середовища. Означена 

інновація в сучасній вищій школі визначається як провідний вектор 

модернізації процесу підготовки майбутніх фахівців.  

Роль інформаційних технологій в освіті суттєво підвищується завдяки 

імплементації в освітній процес нових апаратних, програмних, інформаційно-

комунікаційних засобів. Інтерактивні методи навчання, які базуються на 

новітніх інформаційно-комп’ютерних технологіях, не тільки спонукають 

учасників освітнього процесу до творчої пошукової діяльності, дають 

можливість розвитку їхньої особистості, сприяють їхньому професійному 

ставленню, але й створюють умови для формування необхідних якостей для 

взаємодії в сучасному суспільстві. Ключову роль в цьому процесі відіграють 

дистанційні методи навчання, які базуються на сучасних комп’ютерних 

технологіях і не мають аналогів за ступенем мобільності, контингентом 

студентів, які навчаються, обсягом наочних галузей знань.  

Найбільш влучне формулювання дистанційного навчання, запропонував 

А. А. Алексеев. Дистанційне навчання він визначив як «…синтетичну, 

інтегральну, гуманістичну форму навчання, що базується на використанні 

широкого спектру традиційних і нових інформаційних технологій та їхніх 

технічних засобів, які  використовують для передачі навчального матеріалу, 
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його самостійного вивчення, організації діалогового обміну між викладачем й 

учнем, коли процес навчання невимогливий для їхнього розташування в 

просторі та часі, а також ло конкретної освітньої установи [1]. 

В Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні визначено наступні 

технології дистанційного навчання:  

а) педагогічні – технології опосередкованого активного спілкування 

викладачів зі студентами з використанням телекомунікаційного зв’язку та 

методології індивідуальної роботи студентів із структурованим навчальним 

матеріалом, представленим в електронному вигляді; 

б) інформаційні – технології створення, передачі і збереження навчальних 

матеріалів, організації і супроводу навчального процесу дистанційного 

навчання за допомогою телекомунікаційного зв’язку [2].    

 Теоретико-методичне обґрунтування організації та проведення 

дистанційного навчання в умовах неперервної педагогічної освіти здійснено В. 

Ю. Биковим, М. І. Жалдаком, В. М. Кухаренко, Л. Л. Ляхоцькою, Н.В. Морзе, 

В. В. Морзе, В. В. Олійником, О. М. Самойленком, А. В. Кухорським, В. Д. 

Шарко та іншими науково-педагогічними працівниками.  

Системи дистанційного навчання, які розроблені та використовуються 

сьогодні у світі, складаються з навчального закладу (як організаційної 

структури дистанційної форми навчання); викладачів дистанційної форми 

навчання; студентів, які навчаються дистанційно; інформаційних ресурсів – баз 

даних навчально-довідкових матеріалів; технічних і програмних засобів 

забезпечення технологій дистанційного навчання. 

З метою  реалізації дистанційного навчання освітянами розроблено 

різноманітні програмні засоби, що отримали загальну назву системи 

дистанційної освіти [4]. 

З метою створення ефективного навчального процесу необхідно 

інтегрувати міжпредметні зв’язки в  зміст навчального предмета з урахуванням 

індивідуальних особливостей і інтересів студентів. Для успішного здійснення 
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дистанційного освітнього процесу викладач має досконало володіти технічними 

засобами навчання аби організувати освітню діяльність учасників освітнього 

процесу.  

Дистанційна форма навчання включає наступні характеристики: 

- гнучкість – слухачі (учні, студенти), які навчаються за дистанційною 

формою навчання, як правило, не відвідують регулярних занять, а працюють у 

зручний для себе час у зручному місці та зручному темпі; кожний може вчитися 

стільки, скільки йому особисто необхідно для засвоєння;  

- модульність – кожна окрема дисципліна або ряд дисциплін, які засвоєні 

слухачами (студентами, учнями), створюють цілісне уявлення про визначену 

предметну галузь; це дозволяє з переліку незалежних навчальних дисциплін 

формувати навчальний план, який відповідає індивідуальним або навчальним 

потребам;  

- паралельність – навчання може здійснюватися у процесі поєднання 

основної професійної діяльності з навчанням або одночасне навчання у двох 

навчальних закладах;  

- віддаленість – відстань від місця знаходження того, хто навчається, до 

навчального закладу не є перешкодою для ефективного освітнього процесу;  

- асинхронність – у процесі навчання і той, хто навчає, і той, хто 

навчається, можуть реалізовувати технологію навчання й учіння незалежно в 

часі, тобто по зручному для кожного розкладу і в зручному темпі;  

- масовість – кількість учасників дистанційної форми навчання не є 

критичним параметром; вони мають доступ до багатьох джерел навчальної 

інформації, а також можуть спілкуватися один з одним і з викладачем через 

засоби зв’язку або за допомогою інших засобів інформаційних технологій;  

- рентабельність – під цією особливістю розуміється економічна 

ефективність дистанційного навчання [3].  

Доцільним є використання посилань на сторінки вебресурсів, на яких 

учасники освітнього процесу матимуть змогу не лише отримати додаткову 
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інформацію, але і виконати завдання онлайн з миттєвою перевіркою та 

роз’ясненням допущених помилок. Буде корисним використання різноманітних 

мобільних додатків для поглиблення знань із різних предметів.  

З метою створення умов для побудови індивідуальних освітніх траєкторій 

доцільно надавати освітні послуги шляхом застосування сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій при організації дистанційного 

навчання, а саме: використання вебресурсів; організація консультацій за 

допомогою відеозв’язку, чату; обрання можливостей сучасних електронних 

ресурсів (освітніх платформ); використання віртуальних класних кімнат, 

мультимедійних матеріалів, навчальних відеофільмів, відео- та аудіозаписів 

лекцій, семінарів з використанням інформаційних онлайнджерел , 

інтерактивних вправ, віртуальних дошок.  

Система дистанційного навчання з природничих дисциплін в ДВНЗ 

ККЛП передбачає організацію та проведення таких видів навчальних занять: 

лекційно-консультаційне заняття, лекція, практичне заняття, лабораторне 

заняття, семінарське заняття, тестування, самостійної роботи. Контроль 

навчальних досягнень при дистанційній формі навчання здійснюється 

індивідуально шляхом виконання студентами самостійних робіт, тестувань, 

тощо. 

Викладачі природничих дисциплін ДВНЗ ККЛП в процесі організації 

дистанційного навчання, окрім традиційних видів методичної роботи, 

здійснюють розробку та оновлення наступних складових компонентів 

методичного комплексу: документів планування навчального процесу; 

педагогічних сценаріїв навчальних програм; змістовного наповнення 

мультимедійних лекційних матеріалів, побудованих за модульним принципом; 

сценаріїв віртуальних лабораторних робіт (із методичними рекомендаціями їх 

виконання); практичних завдань (із методичними рекомендаціями щодо їх 

виконання); методичних рекомендацій щодо використання віртуальних 

тренажерів; специфікацій тестів та тестових завдань;  сценарії відео-
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конференцій, відеозаписів лекцій, семінарів (дискусій); презентацій для відео-

конференцій; сценаріїв дидактичних ігор з методичними рекомендаціями 

стосовно їх використання; термінологічного словника, бібліографії.   

На нашу думку, реалізація компетентнісного підходу, принципів 

індивідуалізації процесу підготовки майбутніх спеціалістів, має можливість 

здійснюватися на основі дослідження інформації щодо ступеня засвоєння 

навчального змісту курсів природничих дисциплін, що оперативно надходить в 

умовах дистанційного навчання.  

Враховуючи вищезазначене, доцільно зробити заключення, що 

дистанційне навчання є основою нової освітньої парадигми, яка визначає зміст 

та напрямки розвитку освіти.    
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Богомол Інна Євгеніївна 

соціальний педагог Комунального закладу «Харківська гуманітарно-

педагогічна  академія» Харківської обласної ради 

  

На сучасному етапі реформування системи вищої освіти, особливу увагу 

привертає оптимізація освітнього процесу та створення умов для освоєння 

студентами професійних навичок безпосередньо у стінах закладу вищої освіти. 

Працівники соціально-психологічної служби ЗВО підвищують 

ефективність освітнього процесу засобами практичної психології і соціальної 

педагогіки, сприяють створенню комфортних умов навчання і виховання 

студентів. Основною метою діяльності практичних психологів є підвищення 

рівня розвитку особистісного, професійного потенціалу майбутнього фахівця та 

забезпечення психологічної підтримки здобувачів освіти, педагогічних, 

науково-педагогічних працівників, співробітників закладу. Цим питанням 

присвячені роботи наступних науковців: М. Калатаєвої, О. Кайріс, В. Панка,  

С. Максименка, Н. Щербаневої.  

Однією з проблем, з якою зіштовхуються психологи закладу у роботі зі 

студентами постає наявність особливих психологічних труднощів, пов’язаних з 

їх підготовкою, а саме – низький рівень стресостійкості особистості.  

Підготовка до заліків, іспитів, відкритих публічних виступів на науково-

практичних конференціях, круглих столах, семінарах, а також перехід до 

змішаного та дистанційного навчання – напружений і відповідальний період у 
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житті майбутнього спеціаліста, який може призвести до появи деяких 

психологічних проблем, через навантаження нервової та розумової систем. 

Сильні емоційні переживання, що супроводжуються фізичною та 

психічною перенапругою об’єднані терміном стрес. Стрес (від англ. Stress – 

тиск, напруга, натиск) – «психічний стан загального збудження, психічної 

напруги при діяльності в складних, незвичайних, екстремальних ситуаціях» [2, 

с. 326]. Поняття стресу було введено канадським фізіологом Г. Сельє.   

Предметом уваги і безпосереднього розгляду у роботі практичних 

психологів ЗВО зі студентами є проблема підвищення стресостійкості 

особистості. Саме екзаменаційний стрес посідає одне з перших місць серед 

причин, що викликають психічну напругу в студентів. Це пояснюється тим, що 

іспит сприймається ними як своєрідна критична ситуація, яка впливає на 

соціальний статус, отримання стипендії і подальші перспективи навчання в 

ЗВО. Такі фактори, як необхідність укласти відповідь у відносно твердий ліміт 

часу, випадковий вибір квітка або питання, що вносить у процедуру іспиту 

елемент невизначеності, а також підвищена відповідальність, страх, зайва 

напруга є ймовірними причинами посилення емоційного дискомфорту. 

Стресостійкість – загальна якість особистості, яка характеризується здатністю 

протистояти стресовим факторам. Її слабка сформованість спостерігається в 

значної кількості студентів у сучасному ЗВО з його інноваціями і змінами в 

підході до системи оцінювання знань. 

Тривалість сесійного періоду продовжується 2-3 тижні, чого буває досить 

для виникнення і розвитку синдрому екзаменаційного стресу, що проявляється 

порушенням сну, підвищеною збудливістю, виникненням почуття тривоги, й 

інших показників, викликаючи в студентів необґрунтований страх перед 

іспитами, невпевненість у власних силах. Якщо такий стан триває довгий час, 

можливі соматичні захворювання (серцеві напади, збільшення або зниження 

тиску). Характер реакції організму на екзаменаційний стрес залежить не тільки 

від самого стресового фактору, але й від особистісних особливостей студентів, 
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типу темпераменту, мотивації до навчання та ін. У деяких студентів процедура 

іспиту може мати значний травматичний вплив на психіку аж до появи 

невротичних розладів.  

Серед рекомендацій, які практичні психологи закладу пропонують 

студентам у випадках порушень психоемоційних станів, низької 

стресостійкості на момент складання сесії, участі у виступах на публіці, 

концертах, можна запропонувати методику поетапної роботи щодо стабілізації 

стресового стану. Сутність цієї методики складається трьох етапів поступової 

роботи психолога зі студентом. Використання саме такого підходу є дуже 

важливим, бо своєчасно дає можливість не тільки діагностувати свій 

психоемоційний стан, а й оволодіти методами саморегуляції та керування 

певними психофізіологічними станами. 

1 етап – інформаційно-діагностичний: передбачає проведення тестування, 

співбесід зі студентами та викладачами для визначення особистісних 

особливостей, стану тривоги, ознайомлення з методами психологічної стійкості 

до стресу. 

2 етап – основний: включає навчання ефективного засвоєння програми 

іспиту; ознайомлення із засобами поліпшення пам’яті, уваги; надання 

рекомендацій щодо режиму харчування та сну; оволодіння прийомами 

аутогенного тренування (методами м’язової релаксації Е. Джекобсона). Один з 

ефективних методів, що оптимізує рівень психофізичної стійкості складається з 

моделювання екзаменаційних умов в аудиторній та домашній роботі над 

навчальним матеріалом (уявлення студентом себе в аудиторії, де буде 

проходити іспит тощо), навчання методу позитивного мислення, засобу 

прогнозування бажаної стратегії поведінки, керування емоціями, сумісне 

створення пам’ятки студента. На цьому етапі є ефективним використання 

копінг-стратегій – стратегій співіснування з труднощами і врегулювання 

взаємовідносин з навколишнім середовищем.  
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3 етап – постекзаменаційний: містить застосування прийомів емоційної 

саморегуляції реабілітаційного етапу – змочити обличчя, шию, руки у холодній 

воді, уявити себе у приємній обстановці (у саду, на пляжі, на гойдалках тощо); 

використання формул прискорення гальмування нервових процесів 

(«Досконалість недосяжна і у кожного є своя вершина», «Сьогодні я не звертаю 

уваги на дрібниці» тощо); включення дихальних вправ та дихальної гімнастики; 

залучення методу нервово-м’язової релаксації (психотерапевтична методика, 

заснована на почерговому напруженні і розслабленні різних груп м’язів, для 

досягнення стану релаксації, зменшення нервової напруги); повторення 

афірмацій. 

Одним із найулюбленіших напрямів роботи, апробованих зі студентами 

закладу, є впровадження арт-терапевтичних методів. Використання в роботі з 

майбутніми фахівцями арт-терапевтичних тренінгів, вправ, технік як у 

груповій, так і в індивідуальній формах вирішує багато особистісних проблем 

студентів, пов’язаних із бар’єрами комунікації, конфліктами, психологічними 

травмами, депресіями, пошуками ресурсних станів, актуалізацією проблемних 

моментів. Метод допомагає розвитку здібності до зняття внутрішнього 

контролю, розвитку уяви, релаксації у цілому, є ефективним психологічним 

ресурсом вирішення проблем у навчанні, професійно-педагогічній діяльності 

(проходження практики), в особистому житті.    

Отже, свою задачу в роботі по підвищенню стресостійкості та 

життєстійкості особистості, практичні психологи ЗВО вбачають у набутті 

студентами психолого-педагогічних знань про походження внутрішніх 

механізмів, які створюють і утримують відчуття стресу у свідомості; оволодінні 

необхідними прийомами психоемоційної саморегуляції, які складаються з 

релаксації, візуалізації, самонавіювання; приділенні достатньої уваги таким 

компонентам психіки, як воля та самоконтроль. 
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Візуалізація є важливим невід’ємним компонентом навчального процесу. 

Дослідники зазначають, що «візуалізація» має складнішу структуру, ніж 

традиційне поняття «наочність», оскільки вона  вимагає не тільки відтворення 

зорового образу, а і процес його конструювання [1].  

Візуальне відображення навчальної інформації сприяє розвитку 

візуального мислення як вищої пізнавальної діяльності, яка займає важливе 

місце в інтелектуальному і творчому розвитку особистості. 

Дослідники зауважують, що на ефективність розвитку візуального 

мислення можна впливати. Відповідно до педагогічної закономірності, 

ефективність засвоєння підвищується, якщо наочність у навчанні виконує не 

лише ілюстративну, а й когнітивну функцію [4]. 

Саме таку функцію виконує навчальна інфографіка – ефективна форма 

подання навчальної інформації, що використовує сучасні можливості 

комп’ютерних інформаційних технологій. Вона дозволяє зібрати воєдино 

великі обсяги навчальної інформації, дає можливість за допомогою взаємодії 

інформаційних блоків вказати на наявні зв’язки між елементами інформації, 

значно підвищуючи ефективність сприйняття інформації (шляхом її 

ущільнення) [3]. 
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 Інфографіка може використовуватись у навчанні різних дисциплін. У 

викладанні іноземної мови, як зауважують дослідники, доцільно 

використовувати інфографіку при активізації лексичних одиниць, засвоєнні 

граматичних явищ, описі малюнків, моделюванні мовних ситуацій задля 

розвитку навичок монологічного та діалогічного мовлення, а також для 

тренування у використанні лексико-граматичного матеріалу [2]. 

Опишемо інші можливості використання інфографіки для розвитку 

усних іншомовних мовленнєвих умінь. Відомо, що часто учні чи студенти 

утримуються від участі в обговоренні різних тем на заняттях з іноземної мови 

через те, що вони бояться зробити помилки в мовленні; почуваються 

невпевнено через свій малий досвід, недостатній рівень знань та навичок; не є 

зацікавленими у темі.  Використання ж у навчальному процесі яскравих 

картинок з логічно структурованими вербальними опорами може допомогти 

вчителям залучити  до розмови значно більше бажаючих. Інфографіка сприяє 

зняттю психологічних бар’єрів в іншомовному мовленні, надає поштовх до 

висловлення власної думки, застосуванню необхідної лексики. Вона, 

безумовно, привертає увагу, пробуджує цікавість та мотивує учнів і студентів  

до активного обговорення проблеми, яка презентується в інфографіці.  

Ми згодні з Г. Корнюш [5], що зазначений вище сучасний засіб 

візуалізації дає можливість учням і студентам, відслідковуючи логічний 

зв'язок між елементами інфографіки та використуючи надані там вербальні 

опори, самостійно, без звернення за допомогою до вчителя, сформулювати   

власну думку іноземною мовою і, як результат, сприяти їх задоволенню від 

своєї навчальної роботи, заохотити їх до нових навчальних досягнень. 

Окрім цього, інфографіка розвиває уяву, творчі здібності та критичне 

мислення учнів і студентів і, таким чином, є ефективним засобом формування 

«суспільних умінь» (soft skills). 
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Наразі вивчення всіх можливостей застосування інфографіки у навчанні 

іноземної мови не є завершеним і потребує подальших дослідницьких 

розвідок. 
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http://www.nv-imc.edukit.zt.ua/news/id/2125/vn/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/
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Серый А.И.  

О МНОГОЗНАЧНОСТИ ТЕРМИНА «АБСОЛЮТНЫЙ» 

 В КУРСЕ ФИЗИКИ 

 

Серый Алексей Игоревич 

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 классической механики и основ специальной теории относительности 

(СТО) следует обратить внимание на то, что такой термин, как «абсолютный», 

чаще всего встречается при изучении обоих упомянутых выше тематических 

разделов (прежде всего, в таких словосочетаниях, как «абсолютное движение, 

абсолютная скорость, абсолютное ускорение, абсолютная система отсчета 

(СО)»). В связи с этим представляется интересным выполнить сравнительный 

анализ указанных понятий в двух указанных разделах в виде сравнительной 

таблицы, приведенной ниже. Анализ примеров использования термина 

«абсолютный» в общей теории относительности и в космологии (вопросы, 

связанные с изотропией реликтового излучения) в данной публикации 

проводиться не будет. 

Предложенная таблица может быть использована как преподавателями, 

так и студентами для обобщения и закрепления материала, в том числе при 

подготовке к экзаменам по дисциплинам «Теоретическая физика (СТО)» 

(специальность «Физика и информатика»), «Физика» (специальность 

«Математика и информатика») и т.д. 
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Таблица 1. Примеры использования термина «абсолютный» 

в классической механике и СТО 
Раздел Классическая механика СТО 

Тема 
Движение относительно 

неинерциальных СО [1, с. 333–
337] 

исторические предпосылки 
создания СТО 

Примеры 
употребляемых 
словосочетаний 

абсолютная скорость, 
абсолютное ускорение, 

абсолютное движение [1, с. 334, 
335; 2, с. 493] 

абсолютная скорость, 
абсолютная СО [3, с. 108], 
абсолютное движение [4] 

Что можно понимать 
под абсолютным 

движением 

движение относительно 
инерциальной СО, которая 

рассматривается как 
неподвижная [1, с. 333] 

движение относительно 
«абсолютного пространства» 
(по Ньютону) [4] мирового 
эфира, если он неподвижен 

Другие виды 
движения по 
отношению к 
абсолютному 

относительно и переносное относительное 

Более 
употре
битель

ное 
назван
ие для  

абсолютной 
СО основная СО, неподвижная СО привилегированная СО 

абсолютного 
движения сложное движение движение относительно 

привилегированной СО 

Причина, по которой 
выделяется особенная 

СО 

при таком подходе удобно 
исследовать движение 

относительно неинерциальных 
СО 

до создания СТО считалось, 
что законы движения в СО, в 
которой эфир покоится (если 
он существует), должны быть 

проще математически 
Применяется ли 

термин «абсолютный» 
на практике в 

современной физике 

да нет (имеет лишь историческое 
значение) 

 

Несмотря на то, что авторы издаваемой в последние десятилетия учебной 

литературе по СТО стремятся избегать употребления термина «абсолютный», в 

Интернете этот термин встречается до сих пор (при обсуждении вопроса об 

исторических предпосылках создания СТО) [4]. Можно предложить следующие 

пути решения указанной проблемы. 

1. Отказ от цитирования литературы 1-й половины XX века (как, 

например, в [4]), в которой указанный термин еще использовался в связи с 
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СТО. 2. Отказ от изложения вопроса «краткая историческая справка о создании 

СТО» в курсе СТО и вынесение его полностью в курс истории физики. 

Для реализации первого пути в условиях существующей свободы слова в 

Интернете необходимо набраться терпения и выждать время, пока авторы уже 

существующих и вновь создаваемых ресурсов сами (или через призывы 

пользователей) не осознают, что ссылаться на литературу, изданную несколько 

десятилетий назад (в том числе путем вторичного цитирования) уместно только 

в том случае, когда более поздние публикации по данной теме отсутствуют 

(чего не скажешь об СТО). Реализация второго пути затруднительна по той 

причине, что: а) не для всех специальностей, для которых предусмотрено 

изучение физики, предусмотрен также курс физики; б) указанный вопрос 

присутствует в курсе СТО даже при наличии курса истории физики (у 

студентов той же специальности) по той причине, что изложение СТО всегда 

идет уже после классической механики и электродинамики, поэтому 

приходится объяснять учащимся, борьба с какими трудностями классической 

физики (которая уже должна быть усвоена учащимися) привела к созданию 

СТО (какие противоречия при этом разрешились); при изложении классической 

механики соответствующей вводной темы нет, поскольку классическая 

механика является, по сути, исторически первым сложившимся разделом 

физики и ей не нужно было бороться с какими-либо предрассудками, 

возникшими вследствие успехов физиков предыдущих поколений. 
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РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСТРУКТОРЫ  

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ  

И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ 

 
Стадольник Анатолий Юльянович 

магистр, учитель информатики государственного учреждения образования 
«Средняя школа №1 г. Докшицы», Витебская область, 

Республика Беларусь 
 

На уроках информатики у школьников формируются предметные 
компетенции: знание устройств персонального компьютера, владение 
технологией обработки различного типа информации, умение строить 
информационные модели объектов. Особое место отводится умению составлять 
алгоритмы и программы, знание основных конструкций языка 
программирования; это позволит школьнику провести виртуальный 
эксперимент, создать простейшую модель, интерпретировать результаты 
решения задачи на ПК. Решение на уроках информатики задач из различных 
учебных предметов способствует формированию метапредметных 
компетенций, связанных с целеполаганием, планированием, поиском, выбором 
метода, прогнозированием, контролем, коррекцией и другими учебными 
действиями. Неоценимую помощь в формировании предметных компетенцию 
могут оказать робототехнические конструкторы. 

Робототехника начинается с конструирования. Целенаправленное 
систематическое обучение детей конструированию играет большую роль в 
обучении в школе, оно способствует формированию умения учиться, 
добиваться результатов, получать новые знания об окружающем мире, 
закладывает первые предпосылки учебной деятельности. 

Реализуя информационную технологию через робототехнику, мы сможем 
с раннего возраста приобщать ребенка к техническому творчеству, созданию и 
управлению роботами. Благодаря любознательности детей курсы 
робототехники вполне способны превратиться в наиболее интересный метод 
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познания и изучения не только цифровых технологий и программирования, но 
также и всего окружающего мира, и даже самого себя. [1, с.186] При этом у 
детей активно развивается, во всех направлениях связанных с робототехникой – 
мышление, логика, алгоритмические и вычислительные способности, а также 
исследовательские навыки и, самое главное, техническая грамотность. [1, с.186] 

В педагогике особую роль познавательному развитию детей отводил Я.А. 
Коменский. Он признавал право ребенка воспринимать мир целостно, а не 
ограничивать познание ребенка какими-либо отдельными сторонами 
действительности. Я.А. Коменский утверждал, что «знания ребенка должны 
быть разнообразными: о природе, о труде, о небесных светилах, об экономике и 
прочем» и определял познавательное развитие как естественное стремление 
детей к познанию. [2] 

Американский психолог и педагог, а также философ Джон Дьюи 
предполагал, что человек, имеющий навыки принятия решения, намного лучше 
будет подготовлен к жизни в быстро меняющемся мире с его многочисленными 
трудностями и постоянно возникающими проблемами. Образование должно 
подготовить школьников к столкновению с проблемами, растущими вместе с 
их индивидуальным опытом. [3, с. 68-69] 

Первая ступень общего среднего образования закладывает основные 
качества и базовые знания, которыми ученик будет пользоваться в дальнейшем, 
при изучении языков программирования, развивающих логическое и 
алгоритмическое мышление, помогающих им осваивать не только 
естественнонаучные, но и гуманитарные предметы. Также существует запрос и 
от родителей на обучение детей в начальной школе логике, основам 
программирования и робототехники. [4, с. 397] 

Занятия по робототехнике знакомят ребёнка с законами реального мира, 
учат применять теоретические знания на практике, развивают 
наблюдательность, мышление, сообразительность, креативность. Кроме этого, 
реализация курса по робототехнике в рамках начальной школы помогает 
развитию коммуникативных навыков учащихся за счет активного 
взаимодействия детей в ходе групповой проектной деятельности». [1, с. 186] 

Практико-ориентированный курс факультативных занятий направлен на 
обучение учащихся началам образовательной робототехники, получение 
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базовых знаний в области механики, конструирования и программирования 
младшими школьниками с использованием робототехнического конструктора и 
программного обеспечения Lego Education WeDo 2.0. [1, с.186] В ходе занятий 
ребята не только и не столько занимаются робототехникой, сколько используют 
ее, как интерактивный элемент, с помощью которого теоретические знания 
закрепляются на практике. [8, с. 204] 

LEGO Education WeDo 2.0 помогает стимулировать интерес младших 
школьников к естественным наукам и инженерному искусству, обеспечивает 
решения для практического, «мыслительного» обучения, что формирует 
теоретическое мышление и технологическую культуру учащихся, создаёт 
условия для самовыражения, признания, самоутверждения каждого ученика как 
личности. [1, с. 187] 

Важным фактором при организации занятий с детьми младшего 
школьного возраста, важно правильно выбрать робототехнический 
конструктор. Наиболее удачным, является Lego Education WeDo 2.0, из-за его 
доступности, ярких, удобных и безопасных деталей. [5] 

На протяжении моей учёбы в магистратуре БГПУ, совместно с 
руководителем Чубаровым С.И., для учащихся 2-4 классов подготовлена 
программа факультативных занятий «Робототехника WEDO 2.0». 

Целью данной программы является развитие творческих и научно-
технических компетенций учащихся в процессе самостоятельной деятельности 
по созданию робототехнических устройств, воспитание коммуникативных 
качеств через систему практико-ориентированных групповых занятий. 

В настоящее время проводится апробация программы факультативных 
занятий «Робототехника WeDo 2.0» в пяти школах Витебской области. 

Факультативные занятия построены таким образом, что учащиеся через 
создание различных проектов знакомятся с элементами робототехнического 
творчества (простые механизмы, включая рычаги, зубчатые, червячные и 
ременные передачи, коронные и зубчатые колеса). [6] 

Так на факультативных занятиях во 2 классе при создании модели в 
проекте «Скорость» учащиеся исследуют, какое влияние на поведение модели 
оказывает изменение ее программы или конструкции. Вначале учащиеся 
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собирают модель гоночного автомобиля согласно инструкции по сборке. Затем 
проверяют ее работоспособность и правильность созданной программы. 

 
Рис. 1 Программирование модели гоночного автомобиля 

В ходе исследования модели учащиеся проводят эксперименты и делают 
соответствующие выводы. 

 
Рис. 2 Различные конфигурации шкива 

Исследование 1. Движение автомобиля с большими колёсами при 
мощности равной 5 и конфигурацией шкива А и В. 

Таблица 1. Результаты эксперимента 
№ попытки Расстояние (см) А: Время движения (с) В: Время движения (с) 

1 200 37 115 
2 200 37 115 
3 200 37 115 

Учащиеся делают вывод о том, что переключение приводного механизма 
из нормального положения в положение пониженной скорости заставит 
гоночную машину потратить больше времени на то же расстояние. 

В результате эксперимента учащиеся замечают, что одна из 
конфигураций шкива позволяет автомобилю двигаться быстрее, а другая 
снижает скорость автомобиля. 

По итогам эксперимента формулируют вывод: Конфигурация шкива, где 
осуществляется передача со шкивов одинакового размера позволяет 
автомобилю двигаться быстрее, чем та, в которой осуществляется передача от 
меньшего шкива к большему, этим снижая скорость автомобиля. 

Межпредметные связи помогают использовать знания и умения, которые 
учащиеся приобрели при изучении других предметов. [7, с. 196] 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Теорія та методика навчання 

© Стадольник А.Ю.   
213 

Знания, полученные при  изучении темы «Разнообразие растений и 
животных на Земле» учебного предмета «Человек и мир», находят свое 
практическое применение на факультативных занятиях при изучении проектов 
с открытым решением находящихся в библиотеке моделей. Так например, 
создание модели лягушонка и взрослой лягушки в проекте «Метаморфоз 
лягушки» помогает учащимся различить их физические характеристики, 
установить связь между изменением физических характеристик лягушки на 
разных этапах и средой её обитания. 

С помощью многосторонних межпредметных связей не только решаются 
задачи обучения, развития и воспитания учащихся, но также закладывается 
фундамент для профессионального самоопределения учащихся. Что является 
важным условием и результатом комплексного подхода в обучении и 
воспитании школьников. [7, с. 205] 

Так при изучении темы «Моделирование в задачах проектирования 
строений» учащиеся, с помощью робототехнического конструктора LEGO 

Education WEDO 2.0 создают проект «Прочные конструкции».  

 
Рис. 3 Проект «Прочные конструкции» 

В ходе работы над проектом учащиеся узнают, какие факторы могут 
влиять на устойчивость знания во время землетрясения. 

У младших школьников при создании проектов формируются не только 
элементы компьютерной грамотности, но и начальные знания основ 
информатики, осуществляется пропедевтика ее фундаментальных понятий и 
способов деятельности. 

Одним из методических решений, позволяющим более интенсивно 
осваивать информатику является использование робототехнических 
конструкторов на уроках. Конструкторы помогают стимулировать интерес 
школьников. На первый план выступает деятельностно-ориентированное 
обучение: учение, направленное на самостоятельный поиск решения проблем и 
задач, развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, 
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проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 
достижения. [8, с. 204] 

Использование элементов робототехники на уроках информатики 
позволяет очень эффективно осваивать техническое конструирование, 
развивает азарт к экспериментам и исследованиям, влияет на развитие 
познавательных, творческих навыков, а также самостоятельность ребят. 
Закладывается фундамент для профессионального самоопределения учащихся. 
Что является важным условием и результатом комплексного подхода в 
обучении и воспитании школьников. [8, с. 205] 

Внедрение робототехники в учебный процесс по информатике позволяет 
создать необходимые условия для высокого качества образования за счет 
использования в образовательном процессе новых педагогических подходов и 
применения новых информационных и коммуникационных технологий. 
Программирование роботов не оставит равнодушных даже, казалось бы, самых 
не заинтересованных учеников. Урок информатики сразу же преображается, 
становится живым и интересным. [1, с. 187] 

Цель внедрения конструкторов на уроках информатики: научить 
учащихся самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая 
для этого знания из разных областей, уметь прогнозировать результаты и 
возможные последствия разных вариантов решения. [8, с. 204] 

Робототехнические конструкторы  LEGO Education WEDO 2.0 и LEGO 
MINDSTORM Education EV3 позволяют более интенсивно формировать 
ключевые компетенции учащихся на уроках информатики при изучении темы: 
«Основы алгоритмизации и программирования» и «Компьютерные 
информационные модели». [8, с. 204] 

Изучение темы "Основы алгоритмизации и программирования" 
незаменимы в курсе информатики. Использование элементов робототехники 
при обучении программированию способствует повышению уровня мотивации 
учащихся к предмету, более легкому пониманию принципов действия 
алгоритмических конструкций. [8, с. 205] Изучение темы обеспечивает 
сформированность основ логического и алгоритмического мышления с 
помощью языков программирования. 
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В процессе обучения детей информатике используются различные 
программные комплексы. Большинство этих программных комплексов 
базируются на широко используемых языках программирования. У всех языков 
есть одно общее сходство – необходимо прописывать программу вручную. 

Самым используемым языком программирования в школах является 
Паскаль. Однако, как язык программирования он устарел и не способен вести  
конкуренцию с многими современными языками программирования, особое 
место среди которых занимают языки визуального программирования. 

Визуальное программирование – это технология программирования, 
которая предусматривает создание приложений с помощью наглядных средств. 
Визуальное программирование более наглядно представляет информацию, а 
также гораздо лучше воспринимается человеком. Визуальные средства 
дополняются функциями, требующими текстового выражения, в виде 
«скриптов», которые написаны с помощью различных языков 
программирования. 

Концепция визуального программирования сейчас реализована во многих 
средах разработки программных систем. Язык визуального программирования 
является таким языком, который позволяет программисту создавать 
программы, манипулируя графическими элементами, а не печатая текстовые 
команды. 

Для обучения учащихся одной из таких сред является среда визуального 
программирования с графическим интерфейсом Scratch. Для создания проекта в 
Scratch достаточно просто совместить графические блоки вместе в программах-
скриптах. Дети сочиняют истории, рисуют и оживляют на экране персонажей, 
которых сами придумали, учатся работать с графикой и звуком. При этом у 
учащихся формируется логическое и алгоритмическое мышление. Простота 
языка Scratch позволяет легко научиться основам алгоритмизации и 
программирования. 

Визуализированная форма записи программ обладает максимальной 
гибкостью и переносимостью. Педагогический потенциал визуальных сред 
программирования позволяет рассматривать их как перспективный инструмент 
и средство организации проектной и познавательной деятельности учащегося, 
направленной на его личностное и творческое развитие. На сегодняшний день 
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существует огромное количество сред для изучения программирования и с 
более раннего возраста, в котором вообще не надо писать текст и которое 
возможно осуществить как на уроках, так и  во внеурочной деятельности по 
информатике. Поскольку визуальная информация воспринимается 
современным ребенком наиболее комфортно, то и среду для первоначального 
программирования лучше выбирать визуальную. 

Существует множество различных робототехнических конструкторов, 
которые можно использовать для обучения информатике, но я бы хотел 
акцентировать внимание на робототехническом конструкторе Lego Mindstorms 
EV3 и его приложении EV3 Classroom. 

В EV3 Classroom используется язык программирования, основанный на 
Scratch, наиболее широко используемом и популярном графическом языке 
программирования в обучении и совместимым с большинством современных 
устройств и операционных систем. Интуитивно понятный интерфейс 
программирования с возможностью перетаскивания означает, что учащиеся 
могут быстро научиться программировать сложные программы. 

EV3 Classroom поддерживается комплексной учебной программой, 
состоящей из учебных модулей, включая «Начало работы», «Робот-тренер», 
«Инженерная лаборатория» и «Space Challenge». Данное приложение для 
обучения не может использоваться отдельно от других продуктов LEGO 
Education. Оно предназначено для программирования моделей LEGO, 
созданных с использованием Базового набора LEGO MINDSTORMS Education 
EV3. 

При изучении понятий «алгоритм» и «исполнитель» рассматриваются 
компьютерные исполнители, такие как Чертежник и Рыжий кот из программы 
Scratch. Однако, целесообразно познакомить учащихся с примерами реальных 
робототехнических исполнителей алгоритмов, построенных на базе LEGO 
Education WEDO 2.0 и LEGO MINDSTORM Education EV3. 

Используя инструкцию по сборке вначале необходимо собрать 
«Приводную платформу», а также познакомить учащихся с основами 
визуального программирования на примере создания простейших программ в 
приложении EV3 CLASSROOM. 
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При рассмотрении линейных алгоритмов научить учащихся создавать 
программы с помощью блока команд Движение: движение по прямой и в 
обратном направлении, повороты направо и налево, вращение на месте. 

 
Рис. 4 Программы для движения исполнителя Приводная платформа 

Отработка навыков использования ветвления и повторения при 
построении алгоритмов с использованием робототехники, способствует 
повышению уровня мотивации учащихся к предмету, более легкому  
пониманию принципов действия алгоритмических конструкций. 
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Рис. 5 Пример программы с ветвлением и повторением 

Робототехническое конструирование – это не только развитие моторики, 
высокий фактор мотивации для занятий интеллектуальной деятельностью, 
экспериментированием, а также отличная возможность для проявления 
ребенком своих конструктивных и творческих способностей, возможность 
приобщить как можно больше детей школьного возраста к техническому 
творчеству. 

Таким образом, целенаправленная работа с образовательным 
робототехническим конструктором способствует познавательному развитию 
школьников. Робототехнические конструкторы помогают стимулировать 
интерес школьников, более интенсивно формировать предметные компетенции 
учащихся на уроках информатики и факультативных занятиях по 
робототехнике. 
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In the very development of pedagogical science, there were different 

theoretical starting points about education as its basic subject. The negative attitude 

of these debates led to the separation of philosophical and scientific in pedagogy, 

having the basic goal that the theoretical design of education is in the domain of 

philosophy and the research of education in the domain of science. Methodological 

dualism manifested itself in the tendency to keep the ,,philosophical way of thinking‟ 

in the treatment of pedagogical issues, that is, the rational, speculative approach as 

the only possible and correct one, on the one hand, and to make pedagogy a ,,science‟ 

on the other, and make it inductively and empirically grounded. 
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Pedagogical science is based on paradigms that express the fundamental 

epistemological-methodological approach to its subject as well as a clear and precise 

orientation in the research and study of the constituent elements of its subject. 

Paradigms represent a view of the world, metatheoretical perspectives, fundamental 

research starting points that consist of at least three elements - ontology, 

epistemology and methodology. Gojkov [2005], emphasizes two research paradigms 

- the paradigm of understanding and the paradigm of interpretation that have stood 

out from the constitution of pedagogy as a science until today and which basically 

represent the contradiction between qualitative and quantitative in cognition of 

education. The first epistemological paradigm within which the attempt of pedagogy 

for scientific foundation is realized is positivism, as a philosophical basis of 

quantitative research. It represents a paradigm of clarification that implies the 

application of empirical-analytical procedures on which these researches are based, 

favors a hypothetical-deductive approach, which advocates quantitative measurement 

with an emphasis on the scientific method, statistical analysis and generalization of 

findings. In contrast, the interpretive paradigm, with a long history and numerous 

sources in the social sciences, starts from different hypotheses about the subject and 

function of the social sciences, including pedagogy, the relationship between theory 

and practice in pedagogy and the relationship between researchers and practitioners 

[Pešić, 1990]. The interpretive paradigm includes, among other diverse 

methodologies, action research, with the aim of initiating a process of self-insight or 

self-reflection. The critical paradigm differs significantly from the previous two in 

determining the subject and function of scientific research, the relationship between 

theory and practice, researchers and practitioners. In the critical paradigm, the 

relationship between theory and practice is dialectical in nature, that is, theory 

represents reflected practice and practice represents deliberate and engaged action 

with the aim of eliminating various ideological and scientific misconceptions and real 

limiting circumstances. The predominance of critical and paradigm of understanding 

over the positivist paradigm, the emphasis on education and training with work, 
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preparation for independent research, acquisition of concrete and specific knowledge 

and possession of necessary personal traits, have greatly contributed to improving 

understanding of the role of practitioners in pedagogical research [Banđur & 

Potkonjak, 1999; Kundačina & Banđur, 2004]. Under the auspices of postpositivism, 

and paradigms that gain a kind of conceptual-methodological primacy over 

positivism, qualitative research in many social sciences and humanities is developing 

more and more, and they find a special and noticeable application in pedagogical 

science [Drobot, 2012; Gojkov, 2007; Savićević, 1996]. As for the role of researchers 

in them, it is known that qualitative research is by nature naturalistic and interpretive, 

so the role of researchers in this context is very specific [Bognar, 2002; Fajgelj, 2004; 

McNiff, 1988; Reason, 1997]. The choice of qualitative or quantitative approach 

depends on the goal and subject of research, type and size of the sample, axilological, 

ie. value orientations of the researcher himself [Matijević & Topolovčan, 2017]. 

Considering all the complexity of the educational process and the nature of the 

problems that pedagogical science deals with, numerous authors [Gojkov, 2005], 

emphasize the necessity of combining qualitative and quantitative methods with good 

balance, but that it is not a simple eclectic connection, their complementarity, which 

through mix-methodical procedures and the pluralistic concept of weaknesses of 

some would compensate and supplement the advantages of other methods - because 

not any humanistic science, even pedagogy, cannot be fully developed exclusively 

within only one methodological approach as dominant. 

Research based on alternative-epistemological bases and that include a new 

scientific paradigm of the social sciences [Kun, 2018], thus transcending the notion 

as only new research methods in pedagogy as a social science, is precisely action 

research. The idea of their introduction into upbringing arose as a fundamental need 

to enable practitioners to be involved in reform change. As a very specific type of 

research, mostly of a qualitative nature, they include a set of research methods whose 

goal is to simultaneously perform the given activities and reach the research results 

[Pešić, 1990; Savićević, 1996]. Action research is defined, among other things, as a 
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form of self-reflective examination undertaken by participants in a social situation in 

order to increase the rationality and correctness of their own practice and the 

situations in which it takes place [Kundačina & Banđur, 2004]. The essential 

differences that distinguish action research from ,,classical‟ methodological research 

are their focus on the improvement of educational practice and the teaching process 

and the different epistemological basis in the social sciences, from which they start. 

Firmly positioned in the circle of modern social research, with a tendency to 

reconcile and merge qualitative and quantitative approaches in methodology, they are 

part of conflicting epistemological understandings of scientific knowledge [Halmi, 

2005; Pešić, 1990]. 

We can state that action research is an authentic methodological apparatus that 

gathers and engages people to solve current and practical problems in real 

circumstances with a tendency to be cyclical, qualitative and critically reflective, 

where the process of reflection takes place through all their phases [Gojkov, 2005; 

Radulović, 2007; Suzić, 2007; Zuber-Skerrit, 1996]. Among the methods and 

procedures of education for reflective practice as a very current phenomenon, action 

research is increasingly studied in pedagogical science, it is paid great attention to, 

and is considered the most important [Živković, 2000]. Reflexive practice and action 

research have certain similarities and the key difference can be seen in the fact that 

reflective practice identifies problems and action research seeks possible solutions 

[Radulović, 2007; Vujisić-Živković, 2007]. All these features speak in favor of the 

fact that action research is an authentic and adequate methodology for achieving and 

researching reflective practice, and that there is an unbreakable and cause-and-effect 

relationship between them [Kundačina & Banđur, 2004]. Reflection in teacher 

practice is considered to be an extremely important and essential feature of the new 

professionalism [Bintz & Dillard, 2007; Bognar, 2002; Choy & Oo, 2012; 

Navaneedhan, 2011; Radulović, 2007; Schellenbach-Zell & Gräsel, 2010; Živković, 

2000]. 
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When we talk about the research activities of teachers, we should certainly 

emphasize the importance of having methodological education and culture of each 

teacher, knowledge of basic theoretical methodological and statistical, but also 

practical knowledge for selecting and applying adequate statistical procedures 

necessary for independent research within a specific methodological and statistical 

competencies, because pedagogical theory and practice are two poles of one unique 

dialectical process. In the light of finding distinctions of terms methodological 

education, culture and competence, search for the answer to the question whether 

they are synonyms, complementary terms that complement each other, but with 

nuanced and fine differences in meaning or represent terms with special meanings, 

we notice the existence of connections of these terms. Lack of methodological 

education makes it impossible for any modern researcher to study any problem in 

education in depth and scientifically. Therefore, for the realization of scientific-

research pedagogical projects, possessing adequate methodological education is a 

necessary assumption and an important factor in making changes and innovations in 

educational practice, and nurturing a statistical and logical way of thinking is a 

prerequisite for professional and scientific work of every researcher [Kundačina & 

Banđur, 2004]. Possession of adequate methodological education is a necessary 

precondition and a significant factor in making changes and innovations in 

educational practice, and nurturing a statistical and logical way of thinking is a 

prerequisite for professional and scientific work of every researcher [Savićević, 

1996]. 

Methodological culture, on the other hand, as a necessary precondition for 

engaging in scientific research includes the ability to analyze pedagogical reality, the 

ability to theoretically establish the subject and goal of research, the choice of 

adequate research methods, procedures and instruments [Berežnova, 2012; 

Jovanović, 2005; Kundačina & Banđur, 2004 ]. 

The importance of the methodological-statistical-research group of 

competencies within a broader methodological competence in general is especially 
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pointed out [Albareda-Tiana, Vidal-Raméntol, Pujol-Valls & Fernández-Morilla, 

2018; Halmi, 2005; Koichu & Pinto, 2018; Kozan, 2008; Kundačina & Banđur, 2004; 

Pejović, 1983; Turk, 2016; Wareerat et al., 2016]. The need and necessity of a 

stronger methodological orientation towards the competencies of a reflective 

practitioner and innovator of the teaching, but also the entire educational process in 

order to complete and long-term improvement, while trying to refute ingrained 

opinions from the past that practitioners in education are only ,,consumers‟ of 

pedagogical and research results, emphasize [Berežnova, 2012; Kundačina & Banđur, 

2004; Pešić, 1990; Vujisić-Živković, 2007]. Methodological competence can 

certainly be considered a necessary condition for creating a reflective practitioner. 

Methodological education, culture as well as the possession of very specific 

methodological competencies, the focus on reflexivity are of great importance for 

scientific development and enrichment with constantly new, changed knowledge and 

qualitative contributions. 

The time in which we live today, modern trends and tendencies, unstoppable 

progress of science and technology, expansion of scientific achievements, are 

certainly reflected in the field of education, imposes and demands a research 

approach in the work of teachers, professional associates and all other educators. The 

twentieth century, especially its second half, among other things, is characterized by 

the intensification of research in all areas of natural, social and human sciences 

[Savićević, 1996]. Research activity, as a kind of ,,intellectual adventure‟, is 

increasingly becoming an essential segment not only of science and scientists, but 

also of every creative and inventive person. This topic is certainly one of the 

fundamental issues when it comes to effective dealing with the educational process in 

which it is independently researched and which is turned towards reflective practice. 

In order to emphasize the necessity of combining qualitative and quantitative 

methods, their complementarity with the use of mix-methodical procedures nurtures a 

kind of pluralistic concept, because no social-humanistic science or pedagogy can be 

fully developed exclusively within only one methodological approach as the 
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dominant one, we sincerely hope that this content analysis will give its modest 

contribution to shedding light on the mentioned issues and represent a good starting 

point for further theoretical and research work in this field in the future. 
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Любов наповнює життя людини теплом, багатством і красою, робить 

людину значущою та цінною в її індивідуальності, і, водночас, має вагомі 

зовнішні, об'єктивні наслідки та кореляти у створенні сім'ї, народженні дітей. 

Саме в любові, як у почутті та вищій психічній функції виявляється та 

формується особистість й індивідуальність людини, ієрархія її цінностей і 

життєвих установок, статева та гендерна ідентичність. Суб'єктність 

особистості, можливості реалізації нею власної творчої активності, альтруїзм 

і свобода вибору характеризують любов як специфічну форму міжособистісної 

взаємодії [1].  

Сучасні психологічні дослідження любові виділяють три переломних 

моменти у трансформації уявлень про сенс любові: архаїчна культура (виникає 

зв'язок любові до потреб організму, виду та природного суб'єкта), епоха 

стародавніх цивілізацій (включення в зміст любові потреб соціально-

культурного суб'єкта), осьовий час (структура сенсу любові ускладнюється за 

рахунок потреб соціально-морального суб'єкта) [1]. 

Якщо розглядати специфіку трансформації уявлень про сенс любові в 

період «юність-молодість», то вона полягає в індивідуалізації, диференціації, 
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деідеалізації, амбівалентності даних уявлень. Юнаками в якості предмета 

потреб в сфері близьких відносин в період юності виділяється новий образ 

інтелігентної дівчини-друга, формуються уявлення про такі види любові, як 

«любов-гра», «любов-самоствердження», «любов як у всіх», протиставляється 

отримання і самовіддача в любові [1]. 

Сенс любові для сучасної людини є результатом розпредмечування в 

процесі життєдіяльності універсальних, накопичених в культурі значень любові 

і водночас опредметнення власної ієрархії потреб і цінностей. Проведений 

аналіз тенденцій трансформації уявлень про любов показав, що зміст любові 

упродовж культурогенезу ускладнюється за рахунок включення в нього поряд з 

потребами організму і виду (потреби в комфорті, задоволенні, безпеки, 

продовження роду) потреб соціально-культури (у владі, статус, приналежності) 

і соціально-моральних (в самореалізації, творчості, пізнанні світу, пошуку 

сенсу життя). При цьому потреби більш високого рівня починають домінувати 

в структурі сенсу любові [1; 3].  

У ході нашого дослідження, для аналізу домінуючих компонентів любові 

в юнацькому віці, нами був використаний опитувальник тріади любові за 

Р.Стенбергом, який створений відповідно до його теорії любові і включає в 

себе три компоненти:  

1. Близькість - включає в себе почуття причетності, єдності, зв'язаності. 

Близькість складається з надання та отримання емоційної підтримки один 

одному, а також інших видів поведінки, що створюють теплоту в любовних 

відносинах. До них відносяться відверте і чесне спілкування, здатність ділитися 

горем і радістю, щастя, яке відчувається від спілкування один з одним, і вміння 

дорожити коханою людиною. 

2. Пристрасть - включає в себе як романтичний потяг, так і сексуальну 

привабливість. Виявляється у вигляді бажання з'єднатися з коханим, що навіть 

зумовлено статеве збудження і прагнення до сексуальних відносин. Так, цей 
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компонент включає фізичний потяг, сексуальні відносини і пов'язані з ними 

аспекти любовних відносин. 

3. Відданість - має на увазі, в короткостроковій перспективі, рішення 

залишатися з партнером, і в довгостроковій перспективі, спільні досягнення або 

плани на майбутнє. Являє собою когнітивний аспект любові, як при 

короткочасних, так і при тривалих відносинах. При перших зустрічах з 

потенційним партнером любовні відносини не мають на увазі відданості. Однак 

у міру зближення партнерів взаємна відданість набуває більшого значення [6].  

За допомогою цієї методики ми змогли визначити, які компоненти любові 

є домінуючими у сучасної молоді, відповідно до «трикутника любові» 

Р.Стернберга, а також виявити властивий їй вид любові - романтичний, любов-

дружба, досконала любов та ін.   Порівнявши результати у двох групах 

досліджуваних, ми прослідкували той факт, що у дівчат та юнаків (18-21 рік) 

значно відрізняється вибір домінуючих компонентів любові (Рис.1). 

 
Рис.1. Порівняння домінуючих компонентів любові за методикою Р.Стернберга. 

 

Як показало наше дослідження у молоді в цьому віковому періоді можуть 

виникнути труднощі при побудові близьких стосунків, оскільки у протилежних 

статей домінують зовсім різні уявлення про компоненти любові. Якщо для 

дівчат найголовнішим елементом любові (65%) є близькість (інтимність), що 

передбачає відверте і чесне спілкування, здатність ділитися горем і радістю, 

щастя, яке відчувається від спілкування один з одним, і вміння дорожити 
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коханою людиною. Водночас для юнаків, найбільш значущим виявився такий 

компонент як пристрасть, що включає фізичний потяг, сексуальну 

привабливість і пов'язані з ними аспекти любовних відносин. Це пояснюється, 

насамперед, віком досліджуваних, а також помилкою молодих людей в 

уявленнях про те, що закоханість - це і є любов або, принаймні, один з її 

проявів. Проте, закоханість має під собою лише усвідомлену або неусвідомлену 

сексуальну основу, що й робить її такою швидкоплинною.  

Цікавим результатом нашого дослідження був той факт, що відданість як 

компонент любові для дівчат (15%) і для юнаків (10%) стала найменш 

значущою. Нажаль, у цьому віці молоді люди ще не усвідомлюють, що 

справжня любов завжди розумна і передбачає прийняття на себе певних 

зобов'язань, що відсутність взаємних зобов'язань не може не позначитися 

згубним чином на відносинах між людьми, що любов не дається без зусиль, а, 

навпаки, вона зусилля передбачає [4].  

 Тому молодим людям варто вчитися любові, вчитися йти на компроміс у 

відносинах, правильно розставляти пріоритети, вчитися розуміти позицію 

партнера і не лише самостійно розвиватися як особистість, а також давати 

можливість розвиватися людині, яка знаходиться поруч. 

Беручи до уваги домінуючі компоненти любові у наших респондентів, за 

методикою Р.Стернберга, ми змогли виділити, які типи любові у дівчат та 

юнаків (Рис.2). 
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Рис.2.Порівняння домінуючих типів любові за методикою Р.Стернберга. 

 

Аналізуючи отримані результати, ми виявили, що у 75% респондентів 

жінок домінує «романтичний» тип любові. Це пояснюється тим, що для 

більшості жінок домінуючими компонентами були «близькість» та 

«пристрасть», отож вони націлені як на емоційний контакт, так і на фізичний. 

Проте відсутній такий компонент як «відданість», це передбачає відсутність 

підтримуючих зобов’язань з їх сторони, що, як зазначалося вище, може внести 

негативні елементи у взаємовідносини. 

Розглядаючи результати чоловічої аудиторії, нами було встановлено, що 

більшість чоловіків (60%) схильні до такого типу любові, як «палка любов». Це 

пояснюється тим, що у цих респондентів домінував компонент «пристрасті» у 

любовних відносинах, а такі компоненти як «близькість» та «відданість» були 

взагалі відсутні. Такі стосунки досить непередбачувані, оскільки починаються 

раптово, перетворюючись у романтичну любов (при умові, що з’явиться 

компонент «близькості»). Якщо ж цього не відбувається, стосунки можуть так 

само зникнути раптово. Ілюзія про те, сто закоханість буде тривати вічно часто 

стає причиною неправильних виборів партнера у шлюбі чи певних розчарувань 

у стосунках молоді.  
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Отож, можна зробити висновок, що у жінок та чоловіків, що брали участь 

у нашому дослідженні, домінують різні типи любові. Це пов’язано, насамперед, 

з цілями, які ставлять перед собою протилежні статі, для чого їм потрібні 

стосунки в даний період, що вони хочуть отримати для себе, що вони можуть 

дати партнеру тощо. Варто знати, що тріади Р.Стернберга можуть змінюватися 

у результаті розвитку самої особистості та її ставлення до партнера, що є 

цілком природним.  

Цікавим аспектом нашого дослідження був аналіз рівня любовної 

аддикції у моменті співставлення цього феномену з домінуючим типом любові. 

Любовна аддикція - це різновид аддиктивної поведінки з фіксацією на 

іншій людині, для якої характерні взаємозалежні відносини. Головним 

критерієм відмінності любові і залежності є те, що останню відрізняє повне 

безсилля людини перед об'єктом залежності, відсутність контролю, захисна 

система заперечень, а також прогресування залежності. Однією з основних 

характеристик любовної залежності є ненаситність потреби в любові. 

Основними формами її вираження є ревнощі та вимога абсолютної, безумовної 

любові [5].   

Процес формування аддикцій детермінують біологічні, психолого-етичні 

та соціальні впливи. Що стосується причин формування емоційної залежності, 

то вони мають своє коріння в існуванні психологічних травм у різних 

(насамперед у дитячому) періодах життя, в неповноцінних взаєминах між 

батьками та дітьми, що виражаються в нестачі любові і підтримки дитини від 

батьків, в засудженні, ігноруванні, негативних оцінках дитини батьками та 

однолітками [5].  

У сучасних підходах щодо даного питання існують теорії, які вказують на 

потенційно позитивну роль любовної аддикції. Це не завжди ознака 

патологічної слабкості, це і прояв здатності до реалізації своїх потенціалів і 

потреб, яка може диференціюватися з «нормативної залежністю», що 

позначається терміном «любов». Внутрішня робота по усвідомленню джерел 
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власних переживань, переосмислення і нова оцінка досвіду відносин з 

партнером може слугувати основою розвитку і особистісного зростання 

суб'єктів деструктивної прихильності [3].  

Отож, для дослідження схильності до любовної аддикції нами 

використовувався тест А.Ю.Єгорова (Рис.3), який дає змогу виявити 

патологічну любовну залежність [2].   

 
Рис.3.Показники схильності до любовної аддикції. 

 

Проаналізувавши вибірку жінок, нами було виявлено, що більшість з них 

(65,4%) мають досить високий показник схильності до любовної аддикції 

(Рис.3.). Для таких жінок надзвичайно важливі їх почуття, присутність партнера 

поруч, бо саме в такі моменти вони почувають себе впевненими і спокійними. 

Проте ця любовна залежність від партнера несе за собою масу негативних 

емоцій, і більшу частину часу, коли партнера немає поруч, жінок можуть 

переповнювати почуття тривоги, неспокою, страху, невпевненості в собі, а 

також ревнощі, роздратування і почуття недовіри до обранця. Такий високий 

показник схильності до любовної аддикції можна пов’язати також з віком 

жінок, що брали участь у нашому дослідженні. Для деяких з них, можливо, це 

перший досвід побудови серйозних стосунків, тому вони хочуть будь-як 

зберегти їх, переконуючи себе у тому, що партнер, який знаходиться поруч в 

даний момент життя – це їх доля. Безперечно, ми не можемо виключити явище 
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«юнацького максималізму», а також того, що дівчата характеризуються 

надмірною емоційністю, високою імпульсивністю, а також знаходяться під 

владою страху бути відкинутою.  

Звичайно, ми не стверджуємо, що залежні люди ніколи нічого не роблять 

для інших, але роблять вони це найчастіше для того, щоб зміцнити відносини з 

цими людьми, щоб ті в свою чергу дбали про них.  

Також нами було підмічено, що жінки з високою схильністю до любовної 

аддикції при виборі домінуючого компоненту любові обирали саме 

«близькість» та «відданість», і лише деякі з них обирали «пристрасть», маючи 

переконання, що сексуальне життя допомагає їм зберігати стосунки. 

Ті ж з респондентів жінок (34,6%,), що мають низькі показники любовної 

аддикції демонстрували їх незалежну особистість, почуття повноцінності, 

самодостатності. Такі дівчата не вважають за потрібне постійно знаходитися у 

стосунках, оскільки вони мають або інші пріоритети, або мали негативний 

досвід у минулих стосунках, або просто комфортно почувають себе в даний 

період життя, не беручи на себе зобов’язань у побудові серйозних стосунків. 

Щодо результатів серед чоловічої аудиторії, нами було виявлено, що 

серед юнаків лише 27,3% респондентів, мають високий показник схильності до 

любовної аддикції. Як правило юнаки демонстрували свою емоційну 

незалежність від своєї обраниці, відчували себе повноцінними особистостями 

навіть тоді, коли не знаходилися у стосунках. Такі юнаки при дослідженні 

домінування компонента любові переважно обирали компонент «пристрасть», 

що доводить те, що вони більше орієнтовані на фізичний контакт з обраницею, 

що ґрунтується на сексуальний привабливості партнера. Це впевнено можна 

пояснити віковими особливостями наших респондентів, оскільки, як показали 

результати нашого дослідження, в юнацькому віці чоловіки переважно не 

орієнтовані на побудову серйозних та довготривалих стосунків, а також не 

готові брати на себе багато зобов’язань. 
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Отож, порівнюючи отримані результати, ми можемо зробити висновок 

про існування статевих відмінностей у проявах любовної аддикції, що свідчить 

про різне ставлення до стосунків юнаків та дівчат у даний період їх життя. 

Тому, аби уникнути непорозумінь, важливо знаходитися в постійному контакті 

зі своїми почуттями, прислухатися до своїх бажань.  Водночас, прояв поваги до 

власної особистості в своїй цілісності й унікальності, любов до самого себе, 

розуміння та прийняття себе не можуть бути відокремлені від поваги, 

розуміння та любові до іншого.  

Визначивши особливості уявлень про сенс любові в юнацькому періоді, 

ми дійшли висновку, що у респондентів протилежної статі домінують різні 

типи любові, зокрема у дівчат - романтичний, у той час як юнаки схильні до 

такого типу любові як «палка любов». Можна припустити, що дівчата на 

відміну від юнаків відчувають сильну потребу в близькості, любові і прийняття 

з боку значущих інших. Юнакам більш притаманне категоричне уявлення про 

перевагу свободи, незалежності та самодостатності у стосунках, на відміну від 

близькості та прихильності, властивих у відносинах дівчатам. Більшість дівчат, 

перебуваючи в романтичних стосунках, мають високий ступінь схильності до 

любовної аддикції, і, як наслідок, при виборі домінуючого компонента любові 

обирали саме «близькість» і «відданість». Аналіз результатів показав, що 

більшість юнаків мають низький ступінь схильності до любовної аддикції, тому 

домінуючим компонентом любові у них є саме «пристрасть». Окреслені нами 

особливості уявлень про сенс любові у сучасної молоді є цікавими для 

побудови майбутньої виховної роботи з молодими людьми та сім’ями.  
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На сучасному етапі розвитку суспільства усе більшої актуальності 

набуває проблема формування культурної особистості, здатної вільно виражати 

свої думки та почуття, відстоювати право на свободу думки, демонструвати 

свою винятковість, спираючись на систему комунікативних знань, умінь та 

навичок. 

Важливу роль в житті дитини дошкільного віку відіграє спілкування, 

оскільки в процесі мовленнєвої взаємодії відбувається розвиток особистості. 

Спілкуючись з дорослими та однолітками, дитина засвоює соціально-прийнятні 

форми та засоби спілкування, еталони соціальної поведінки. Однак реалії 

сучасного життя засвідчують, що в процесі комунікативної діяльності, 

дошкільники використовують різні мовленнєві форми та засоби, як соціально 

схвалювальні, так і неприйнятні. Бажання дитини висловитись часто 

призводить до ігнорування соціально-культурних норм поведінки, що може 

набути антикультурних і асоціальних  форм. 

Однією з компетентностей мовленнєвої діяльності дитини, що 

представлена в освітньому напрямі «Мовлення дитини» Базового компонента 

дошкільної освіти, є комунікативна компетентність, яка включає «здатність 

дитини до спілкування з однолітками та дорослими у різних формах 
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конструктивної взаємодії; здатність підтримувати партнерські стосунки, 

заявляти про свої наміри і бажання, узгоджувати свої інтереси з іншими, 

домовлятися, за потреби аргументовано відстоювати свою позицію» [2, с.19] 

Тому важливого значення набуває необхідність виховання культури 

спілкування у дітей старшого дошкільного віку, яка передбачає володіння 

дитиною етикетними комунікативними формулами, виконання норм і правил 

спілкування з дорослими і однолітками, заснованих на повазі і доброзичливості. 

У наукових працях розкрито різні аспекти виховання культури 

спілкування: зміст і способи формування культури спілкування (Л.Волченко, 

Г.Загадарчук, Г.Потиліко), удосконалення мовленнєвої культури  (А.Богуш, 

Л.Лучкіна, К.Климова); мовленнєва культура в системі культури особистості 

(А.Аніщук, Р.Гладіна, М.Львов, Т.Ладиженська, Л.Мацько, В Соколова); 

аспекти мовленнєвого етикету (Н.Формановська, С.Богдан, І. Курочкіна, 

С.Хаджирадєва та ін.). 

Важливі аспекти особливостей спілкування дітей дошкільного віку 

висвітлені у працях Л.Артемової, М.Басової, З.Богуславської, О.Козлюк, 

М.Лісіної, А. Рузської, О.Смирнової., Т. Піроженко та ін. Питанням виховання 

культури спілкування у дошкільників приділяли увагу Т.Бабунова, О.Дуброва, 

М.Ілляшенко, Г.Лаврентьєва, Л.Лідак, С.Петеріна, М.Федорова О.Яницька.  

Філософський енциклопедичний словник характеризує спілкування як 

«одну з важливих умов розвитку суспільства і особистості» [16, с. 447]. 

О.Леонтьєв розуміє процес спілкування як встановлення і підтримку 

цілеспрямованого, прямого або опосередкованого тими чи іншими засобами 

контакту між людьми, так чи інакше пов'язаними між собою в психологічному 

відношенні [9, с.20]. М.Лісіна під спілкуванням розуміє взаємодію двох і 

більше людей, спрямовану на узгодження та об'єднання зусиль з метою 

налагодження відносин і досягнення загального результату [10, с.168]. 

Культура спілкування - є сукупністю норм, способів і умов ефективної 

взаємодії, прийнятих в певному соціальному середовищі як етичний еталон 
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спілкування. Разом з тим культура спілкування не може бути зведена до одних 

правил. Вона забезпечується інтелектуальним, емоційним та моральним 

розвитком особистості, її внутрішньою культурою, яка виражається в умінні 

враховувати обстановку, в готовності зрозуміти і прийняти позицію партнера 

по спілкуванню, проявити емпатію, зрозуміти стан, переживання 

співрозмовника, з повагою поставитися до його думки. У дослідженнях 

Т.Бабунової встановлено, що культура спілкування дитини - це здатність не 

тільки вступати в контакт і вести розмову з співрозмовником, а й уважно і 

активно слухати, використовувати міміку і жести для більш ефективного 

вираження своїх думок, а також усвідомлювати особливості себе та інших 

людей, враховувати їх під час спілкування [1, с.131].  

Старший дошкільний вік –це той період, коли в психіці дитини 

з'являються такі новоутворення, як довільність психічних процесів - уваги, 

пам'яті, сприйняття; здатність керувати своєю поведінкою, а також зміни в 

уявленнях про себе, в самосвідомості і в самооцінці. Поява довільності - 

вирішальна зміна в діяльності дитини, коли метою останньої стає оволодіння 

власною поведінкою [17]. 

До старшого дошкільного віку з'являється позаситуативно-особистісна 

форма спілкування, яку відрізняють потреби у взаєморозумінні і 

співпереживанні і особистісні мотиви спілкування. Спілкування з однолітком 

набуває рис позаситуативності, спілкування стає позаситуативно-діловим. 

Також Л.Виготський і О. Запорожець неодноразово підкреслювали, що в 

старшому дошкільному віці дитина переходить від ситуативної поведінки до 

діяльності, підпорядкованої соціальним нормам і вимогам [4; 5]. 

Виховання культури спілкування дітей старшого дошкільного віку є 

одним з важливих аспектів організації освітньої роботи в сучасних закладах 

дошкільної освіти. Дошкільний період розглядається як період активного 

засвоєння дітьми моральних норм і культурних цінностей. Без оволодіння 
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дітьми правилами, нормами рідної мови і розвитку дитячого мовлення - 

формування культури їх мовленнєвого спілкування неможливо. 

Виховання культури спілкування у дітей включає в себе: введення в 

словниковий запас дитини достатньої кількості етичних виразів і формул-слів, 

які закріплені за типовими ситуаціями спілкування; пояснення їх значення; 

розвиток умінь вибирати необхідний стереотип з урахуванням ситуації 

спілкування. 

Л.Федоренко, Є.Короткова виділили методичні принципи, які слід 

враховувати при організації виховної роботи щодо формування культури 

спілкування дітей: 

- взаємозв'язок сенсорного, розумового і мовленнєвого розвитку 

дітей; 

- комунікативно-діяльнісний підхід до розвитку мовлення; 

- збагачення мотивації мовленнєвої діяльності;  

- організація спостереження над мовним матеріалом; 

- формування елементарного усвідомлення необхідності культури 

мовленнєвого спілкування для успішної соціалізації [15; 7]. 

Найбільш дієвою щодо виховання культури спілкування дітей старшого 

дошкільного віку є ігрова діяльність, тому що гра – є провідним видом 

діяльності дошкільника і передбачає комунікативну взаємодію з однолітками та 

дорослими. З-поміж різних видів ігрової діяльності науковці виокремлюють 

комунікативну гру, у процесі якої здійснюється як комунікативна, так і 

мовленнєва взаємодія дітей. Розробкою комунікативних ігор займалися такі 

автори, як О.Борисова, О.Хухлаєва, Є.Карпова, Н.Кряжева, Н.Клюєва, 

Т.Піроженко та ін. За допомогою ігор, засвоюючи ефективні способи 

спілкування, дитина вчиться конструктивно взаємодіяти з навколишнім світом і 

суспільством. 

Комунікативна гра - це спільна діяльність дітей, спосіб самовираження, 

взаємного співробітництва, де партнери знаходяться в позиції «на рівних», 
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намагаються враховувати особливості та інтереси один одного. За визначенням 

Є.Борисова, під комунікативною грою розуміється навчальне завдання, яке 

включає мовленнєві, комунікативні і діяльнісні завдання [3, c. 30]. 

Т. Піроженко розробила методику використання комунікативних ігор у 

роботі з дошкільників з метою розвитку культури спілкування. До неї увійшли 

ігри, вправи, бесіди, розподілені за блоками, до кожного з якого підібрано 

відповідні завдання, які забезпечують розвиток комунікативних умінь. Автор 

зазначає, що успішність таких ігор буде залежати від створення відповідних 

умов, коли діти бачать один одного, мають можливість проявити себе і ніхто не 

залишається поза увагою. Крім того, Т.Піроженко зазначає, що в ході 

організації таких ігор, варто враховувати індивідуальні особливості кожної 

дитини. Якщо на початковому етапі ініціатива повністю належить дорослому, 

то пізніше дошкільники самостійно починають організовувати прості 

комунікативні ігри [11].  

Ю.Полякевич пропонує використовувати ігрові комплексні заняття для 

розвитку спілкування і комунікативних навичок. Структура таких комплексних 

занять дозволяє педагогам гнучко і якісно використовувати методичні прийоми, 

ігрові форми і рекомендації в роботі з дітьми. Невимушеність спілкування в 

ігрових ситуаціях сприяє подоланню труднощів міжособистісної взаємодії і 

розвитку мовленнєвих навичок [14, с. 34]. 

Вище зазначений автор наголошує, що за допомогою ігор на розвиток 

партнерства і співпраці та навчання ефективним способам спілкування, дитина 

вчиться взаємодіяти з навколишнім світом і суспільством, а за допомогою ігор 

на зняття конфліктності - вчиться ненасильницького способу вирішення 

конфліктної ситуації і ведення переговорів [14]. 

Комунікативні ігри спрямовані на встановлення емоційного контакту і 

довіри дітей до оточуючих. Емоційне спілкування виникає на основі спільних 

дій, які супроводжуються посмішкою, лагідною інтонацією, проявом турботи 

до кожної дитини. Сприяють розвитку емпатії, співчуття до партнера, 
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емоційності і виразності невербальних засобів спілкування; розвитку 

позитивного самовідчуття, що пов'язано зі станом розкутості, впевненості в 

собі, відчуттям власного емоційного благополуччя, сформованої позитивної 

самооцінки. 

На основі аналізу наукових джерел, виділено педагогічні умови виховання 

культури спілкування дітей старшого дошкільного віку засобами 

комунікативної гри: забезпечення методичного супроводу; створення 

розвивального потенціалу ігрового середовища у закладі дошкільної освіти; 

активне включення старших дошкільників в комунікативно-ігрову діяльність та 

усвідомлення ними міжособистісних стосунків з однолітками та дорослими. 

Під «методичним супроводом в процесі комунікативної гри» 

передбачається ігрове партнерство, в межах якого поєднуються  безпосередні та 

опосередковані методи взаємодії вихователя та дітей, дотримуючись суб'єкт-

суб'єктних відношень. На думку К.Карасьової, С.Ладивір, методичний супровід 

здійснюється педагогами через взаємодію з дітьми, які є партнерами дорослого 

в розробці стратегії супроводу [6, с. 158; 8, с. 7].  

Розглядаючи комунікативну гру, варто відмітити, що вона сприяє 

включенню дитини у міжособистісні стосунки, під час яких дитина засвоює 

навички культурного спілкування, морально-етичні якості, такі як терпимість, 

чуйність, доброта, ввічливість, толерантність тощо. Під час такої гри дитина 

набагато швидше засвоює культурні навички мовленнєвої поведінки. А під час 

методичного супроводу педагог в процесі безпосередньої діяльності 

демонструє культурні зразки комунікативної поведінки, стимулює мовленнєву 

активність дітей. 

Правильно організоване розвивальне ігрове середовище впливає на всі 

аспекти розвитку дитини і забезпечує формування конструктивних 

комунікативних навичок. Розвивальний потенціал ігрового середовища полягає 

в тому, що створені комунікативні ситуації забезпечують розвиток пізнавальної 

сфери, стимулюють вільний вибір мовленнєвих засобів, формують навички 
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культурного спілкування. О.Писарчук виділяє основні умови створення такого 

середовища: забезпечення вільної самостійної діяльності дитини; наявність 

творчої взаємодії з дорослими та однолітками; застосування різноманітних 

методів і засобів з метою активізації діяльності дитини; правильне 

облаштування предметно-ігрового середовища; створення  доброзичливої 

атмосфери [12]. 

Засвоєння дитиною культурного мовлення залежить від прояву її 

мовленнєвої активності, постійного включення в міжособистісну взаємодію з 

однолітками в процесі комунікативно-ігрової діяльності. Педагогічно 

правильна організація життя і мовленнєвої комунікації дозволяє активізувати 

процес мовленнєвого спілкування і сформувати культурну мовленнєву 

особистість. А.Покопцева виділяє умови активного включення дитини в 

комунікативну ігрову діяльність: загальна активність, комунікабельність, 

ініціативність; вміння долати сором'язливість; здатність переходити від 

ситуативного діалогу до обдуманого висловлювання; наявність потреби в 

спілкуванні; залучення дитини в доступну для неї комунікативну діяльність. 

Серед прийомів активного включення у мовленнєве спілкування виділяє: 

постійне залучення дитини в розмову (бесіди педагога з дітьми), використання 

прийому театралізації (педагог дає зразок вербальної і невербальної 

комунікації, а діти цей зразок копіюють), цілеспрямована робота по складанню 

різних видів оповідань і вдосконалення переказування творів [13].  

Таким чином, комунікативна гра є ефективним засобом виховання 

культури спілкування дітей старшого дошкільного віку. У процесі ігрової 

діяльності дитина вчиться слухати іншого, не перебиваючи мовця, ясно і 

послідовно висловлювати свої думки і емоції, вмінню домовлятися, 

конструктивно вирішувати суперечки, які виникли під час мовленнєвої 

взаємодії. Спільна праця педагогів та батьків щодо реалізації виділених 

педагогічних умов забезпечить цілеспрямований комплексний вплив на дитину 
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в умовах закладу дошкільної освіти з метою розвитку її комунікативних вмінь 

та навичок, необхідних для культури міжособистісного спілкування. 
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ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ 

Гоцуляк М.В., Маславчук Н.А. 

ЕКОЛОГІЧНЕ СПРЯМУВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИКЛАДАННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

Гоцуляк Марія Вікторівна, 

Маславчук Наталія Анатоліївна 

 

 Екологічна освіта на заняттях з іноземної мови є невід’ємною складовою 

частиною виховання не тільки відповідального ставлення студентів  до 

навколишнього соціоприродного середовища, формування екологічних, 

духовно-моральних цінностей і орієнтирів, а й сприяє розвитку навичок 

комунікативних, інформаційних та соціокультурних компетенцій на основі 

іншомовного матеріалу.  

Все більше поширюється у світі педагогічна парадигма неперервної 

екологічної системи та виховання, що орієнтована на формування екологічної 

свідомості й екологічної культури людства. На перший план виходять поняття 

екологічного імперативу, який виражає необхідність відповідальності 

природним законам. Формування природних законів відбувається на рівні 

зацікавленості, ознайомлення (засвоєння інформації), схвильованості, 

переконання (мотивації дії) та мотивованої поведінки. Тому, прийнявши 

безперервну екологічну освіту за систему, що розвивається, необхідно 

зазначити структуру екологічної освіти й виховання, програму навчання як 

відносно інваріантний компонент та реалізацію програми в навчальному 

процесі як варіативний. У процесі викладання різних предметів та спеціальних 

дисциплін у вищому навчальному закладі викладач бере до уваги специфіку  

предмета, дотримується стандарту, але може поряд із тим поширювати одні 
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розділи програми та скорочувати інші, використовуючи різноманітні методики 

викладання. [1, C.111-112] 

Екологічна культура – це і процес, і результат формування екологічної 

свідомості особистості, що відображає нерозривну єдність між сукупністю 

знань, норм, уявлень про природу, емоційно-чуттєвого і цілісного ставлення до 

неї і відповідних умінь, навичок, потреб взаємодії й правил поведінки людини в 

навколишньому світі. Екологічна культура – це і знання основних 

закономірностей і взаємозв’язків у природі та суспільстві, переживання і 

переконання, діяльнісно-практичне ставлення до природи. Це своєрідний 

«кодекс поведінки», що лежить в основі екологічної діяльності. [1, C. 112] 

 Формування лінгвокраїнознавчої та соціокультурної компетенцій полягає 

у залученні освітянина, що вивчає іноземну мову, до духовних та культурних 

цінностей іншої етнокультурної дійсності, які є базовим змістом мови. 

Значного успіху та результативності у формуванні основ екологічної культури 

можна досягти за допомогою традиційно міжпредметних зв’язків теоретичного 

і практичного змісту, використання автентичних текстів, аудіо та відео 

матеріалів, програмно-педагогічного забезпечення та інформативних інтернет-

ресурсів екологічного спрямування, реалізації індивідуальних та колективних 

творчих проектів, тощо.[2, C. 188] 

Окрім того, розвитку екологічного мислення повинні сприяти як зміст 

навчальної програми з іноземної або другої іноземної мови (тематичний блок, 

тема окремого заняття або проблема екологічного характеру, яка є спорідненою 

з темою заняття), а також численні посібники, що використовуються на уроках 

іноземної мови (підручники, веб-сайти, медіа тощо). Учителям пропонують 

викладати затверджені програмою теми з точки зору екологічної проблематики, 

або розглядати тему, що вивчається за допомогою таких форм роботи як 

дискусія, дебати, промова, презентація, або письмове завдання екологічного 

характеру в контексті теми, що вивчається в межах силабусу/навчальної 

програми. [2, C. 189] 
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В умовах екологічної, етнокультурної та соціологічної криз,  основним 

завданням викладача є поєднання вивчення іноземної мови та виховання 

екологічної особистості, підвищення екологічної грамотності студентів, 

формування їх активної, гуманної позиції у ставленні до оточуючого 

середовища,  що досягається поетапним шляхом вирішення освітніх, виховних 

та розвивальних завдань: 

- вміння правильно використовувати мовні зразки та мовленнєві 

кліше для конструювання іншомовного спілкування на екологічну тематику, 

тобто формувати комунікативну компетенцію; 

- вміння знаходити та отримувати необхідну інформацію й 

засвоювати її у вигляді нових знань, тобто формування інформаційної 

компетенції; 

вміння адекватно використовувати автентичні знання та вміння 

функціонування в полікультурному середовищі, тобто формувати 

соціокультурну компетенцію. [3, С.37-39] 

Важко переоцінити роль освіти в подоланні екологічних проблем, більш 

того, на нашу думку вона є вирішальною. Екологічна освіта повинна бути 

інтегрована в систему формальної освіти на всіх рівнях, щоб надати необхідні 

знання та навички, забезпечити розуміння, потрібне для участі молодого 

покоління у вирішенні проблем довкілля. Викладання іноземної мови володіє 

певними підходами і методами, які роблять можливим впровадження 

екологічної освіти. Така інтеграція має численні переваги для учнів, а 

найголовніші з них – обґрунтоване та цілеспрямоване вивчення іноземної мови 

та виховання екологічного усвідомлення.  
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Сучасної медична освіта розглядає навчальний процес не лише як фактор 

засвоєння знань, оволодіння уміннями і навичками, але й як стимулятор 

розвитку процесів мислення та особистісного формування студента. 

Навчальний творчий процес містить як когнітивний фактор, так і ситуативний, 

особистісний мотив, вплив якого на ефективність навчання досить вагомий. 

 Активність навчального процесу залежить від виду та сили мотивації, 

психоемоційного настрою студента [1].  Мотивація навчальної та професійної 

діяльності студентів є важливим чинником на всіх етапах підготовки сучасних 

фахівців, зокрема, і майбутніх лікарів [2]. Позитивною мотивацією 

професійного вибору студента  обумовлюється яскраво виражений інтерес до 

професії, бажання в майбутньому займатися саме цією діяльністю, прагнення 

бути корисним людям, суспільству тощо. Мотивація посилюється, якщо 

студент бачить зв’язок між засвоєнням знань і збагаченням власного досвіду та 

вимогами й функціями майбутньої професійної діяльності. Тоді навчання    

набуває для нього життєвого сенсу і він працює на вищому рівні активності, 

прагне до постійного самовдосконалення [3]. Завданням викладачів медичних 

вишів є формування та підтримання  у студентів позитивних моментів 

навчання, вироблення у них потреби в опануванні професійних знань, умінь та 

навичок, оскільки лише за наявності професійної мотивації діяльність студента 

направлена на пізнання нового, має розгорнутий, наполегливий характер.  

Особливе місце в навчанні медиків має гуманітарна освіта, знання 

світогляду народу, його історії, філософії, культури, всієї системи моральних та 

духовних цінностей. Вагомою допомогою викладачу у створенні позитивної 

мотивації може бути регулярне висвітлення внеску в світову медичну науку 

лікарів-гуманістів України, що відзначались унікальною здатністю розпізнавати 

і лікувати хвороби, є прикладами високої етики та моральності Серед них 

чинне місце займають постаті таких видатних особистостей як В.П. Образцов, 

М.Д. Стражеско, Т.Г. Яновський, М.М. Амосов, Б.С. Шкляр, Р.Й. Мікуніс. Їм 

вдалося вдосконалити методи перкусії та аускультації серця, діагностику 
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багатьох захворювань, уперше в світі описати клінічну картину деяких з них, 

розробити і впровадити в практику новітні оперативні методики,  закласти 

основи своїх оригінальних шкіл. На жаль, досягнення лікарів України не 

завжди достатньо відображені в європейській та американській загально-

медичній та медико-історичній літературі. Європейська орієнтація України, 

стрімкий розвиток наукових і інших контактів з різними країнами, 

впровадження кредитно-модульної системи у вищій медичній освіті – все це 

сприяє дальшому підвищенню рівня медичної науки в Україні, поступовому 

збільшенню її ролі у світовій медицині [5].   

У зв'язку з цим, з метою створення позитивної мотивації студентів при 

проектуванні навчальних завдань слід значну увагу приділяти висвітленню 

внеску вітчизняних корифеїв в світову медичну науку.  

Засобами підвищення мотивації навчальної та професійної діяльності можуть 

бути також самостійна робота студентів, бально-рейтингова система оцінки 

успішності, інтерактивні форми навчання, науково-дослідницька робота 

студентів із застосуванням новітніх методик лабораторної та інструментальної 

діагностики та лікування, елективні цикли за вибором [6, 7].   

Важливим мотиваційним фактором є коректне оцінювання навчальної 

діяльності студентів, оскільки негативна оцінка знижує рівень  їх мотивації, а в 

деяких випадках, внаслідок численних незадовільних мотивів, навчальна 

діяльність може бути повністю дезорганізована. Навпаки, позитивна оцінка, 

підбадьорювання і заохочення найменших успіхів студентів є додатковим 

мотиваційним фактором активного навчання. 

Вплив мотиваційної активності студентів медичних вишів на 

ефективність навчальної діяльності по мірі просування від молодших до 

старших курсів повинен зростати та все більше відповідати оцінці професійних 

умінь і здібностей лікаря по сприйняттю та переробці інформації, емоційно-

вольовій регуляції, культурі спілкування, вмінню встановлювати контакт та 

впливати на пацієнта.  
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Професія лікаря — унікальна за комплексом вимог. Вона потребує 

передовсім покликання й служіння. Лікар повинен любити свою професію, 

інакше він не зможе подолати величезних труднощів, що стануть на його шляху 

протягом тривалого навчання та у професійній діяльності й вимагатимуть 

мобілізації всіх фізичних і моральних сил. Подолати всі труднощі можливо 

тільки за наявності позитивної мотивації у студента протягом усіх років 

навчання у виші. 

Висновки: 

1. Завдяки позитивному мотиваційному потенціалу  навчання може стати 

рушійною силою розвитку інтелекту і важливим чинником виховання 

різнобічно розвинутої особистості студента.  

2. Важливою умовою ефективної підготовки майбутніх фахівців-медиків є 

усвідомлення ними сенсу навчально-професійної та майбутньої лікарської 

діяльності, формування стійкого позитивного ставлення до неї, створення 

мотивації для  подальшого особистісно-професійного розвитку.  
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В умовах компетентністного підходу до освітнього процесу викладачу 

доводиться впроваджувати нові форми навчання, направлені на застосування 

отриманих теоретичних знань до розв’язування практичних завдань. 

Першочергова роль у досягненні практико-орієнтованого підходу до 

результатів освітнього процесу належить активним та інтерактивним формам і 

методам навчання. 

Інтерактивні методи навчання [1] дозволяють студентові отримати 

інформацію про навколишній світ не у вигляді готової системи від викладача, а 

в процесі власної активності, взаємодії з іншими студентами і викладачем, що 

дає можливість опановувати різні механізми пошуку знань в індивідуальній та 

колективній діяльності. Мета інтерактивного навчанні [1] – це створення 

педагогом умов навчання, за яких людина, що навчається, сама відкриватиме, 

здобуватиме й конструюватиме знання, уміння, цінності та власну 

компетентність у різних сферах життя. 

https://orcid.org/0000-0002-7233-1891
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Серед інтерактивних методів навчання в даний час найбільш поширеним  

є метод аналізу конкретних ситуацій (метод кейс-стаді) [2]. Метод кейс-стаді 

найчастіше застосовують в галузях знань з вивчення менеджменту, маркетингу, 

права, медицини [3-5]. Приклади його застосування під час вивчення технічних 

дисциплін не є настільки багаточисельними [6]. В даній статті наведені 

приклади застосування кейс-стаді під час вивчення навчальної дисципліни 

«Нарисна геометрія», яка вивчається у технічних вишах і є теоретичної базою 

виконання різноманітних машинобудівних креслень. Суть методу аналізу 

конкретних ситуацій полягає в тому, що навчальний матеріал надається у 

вигляді проблеми (кейсу) – опису конкретної проблемної ситуації, під час 

розв’язування якої студенти використовують власний досвід, застосовують ті 

способи, засоби та критерії аналізу, які набуті ними у процесі попереднього 

навчання [7]. За методом кейс-стаді,  завдяки цілеспрямованій, переважно 

самостійній діяльності студентів під керівництвом викладача, відбувається  

творче оволодіння професійними знаннями, навиками, уміннями  та 

розвиваються розумові здібності [8]. Етапи впровадження цього методу і їх 

аналіз розглянуто в [9].  В науковій та навчальній літературі, присвяченій 

методу кейс-стаді, найчастіше зустрічається така класифікація типів тестів: 

практичний, кейс, що навчає, та дослідницький [2].  

Розглянемо приклади застосування різних типів кейсів під час вивчення 

нарисної геометрії. Зміст цих кейсів запозичено з [9-11],  

 Кейс 1 (практичний). Знайти проекції світлового променя, який вийшов 

з точки А, відбився від заданої дзеркальної фронтально-проекціюючої площини 

Δ і потрапив у задану точку В. Початкова графічна умова наведена на рис. 1. 

Запропонована  послідовність розв’язування. 

Актуалізація теоретичних знань студентів:  

- розв’язування цього завдання засобами нарисної геометрії неможливе без 

знань закону відбивання світла, який вивчається в розділі «Оптика» курсу 

фізики. Пригадайте цей закон. 
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Відповідь: «Промінь падаючий та промінь відбивний лежать в одній 

площині з перпендикуляром до відбивної поверхні, який проведено з точки 

падіння променя, а кут відбивання дорівнює куту падіння». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тут і далі наводяться авторські 

варіанти відповідей. 

-  де повинна знаходитися точка К падіння променя і її фронтальна проекція К2? 

Відповідь: « Точка К - на відбивній площині Δ, а К2 – на сліді-проекції 

Δ2». 

- для уточнення місця знаходження К2 на Δ2 пригадаємо знову закон відбивання 

світла, а саме, що кут відбивання дорівнює куту падіння променя. Отже, де 

конкретно на Δ2 буде знаходитися К2? 

Відповідь: «Розміщення К2 на Δ2 повинно бути в точці, де кути нахилу 

фронтальних проекцій падаючого та відбивного променів відповідно А2К2 і 

В2К2 з Δ2  є рівними». 

Рекомендації: Якщо у подальшому визначення конкретного місця 

розміщення точки К2 викликає у студентів труднощі, можна їм запропонувати  

побудувати точку С, симетричну точці А, відносно площини Δ. 

- як знайти горизонтальну проекцію С1 точки С? 

Рис. 1.  Початкова графічна 
умова  кейсу 1 

Рис. 2.  Графічне 
розв’язування кейсу 1 
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Відповідь: «Точка С лежить на перпендикулярі r, проведеному з точки А 

на площину Δ. Оскільки Δ є фронтально-проекціюючою площиною, то 

перпендикуляр r буде паралельним до площини проекцій π2, тобто С1 буде 

лежати на горизонтальній проекції r1, яку проведено з А1, паралельно до осі х». 

Проблемне питання. Чи буде знаходитися точка К на прямій СВ ? 

Відповідь: «Дзеркально відображений, симетричний, відносно площини Δ 

падаючий промінь АВ, тобто промінь СВ, повинен лежати в одній площині з 

точками А,В,К і складати одну спільну пряму з відбивним променем КВ. Отже, 

точка повинна лежати на прямій СВ». 

Після отриманих відповідей студенти без труднощів виконують побудову 

проекцій точки К, а, отже, і проекцій падаючого та відбивного променів (рис. 

2). 

Творче завдання. Довести, що кути падіння та відбивання є рівними. 

Відповідь: «Оскільки прямокутні трикутники А2L2К2 і С2L2К2 є рівними 

(рис. 2), то кут L2К2А2 дорівнює куту С2К2L2. Кут С2К2L2 дорівнює куту F2К2В2, 

а, отже, фронтальна проекція кута падіння А2L2К2 дорівнює фронтальній 

проекції кута відбивання F2К2В2 (кут α2 дорівнює куту β2). Оскільки кути 

падіння та відбивання лежать в одній площині, то однакові значення величин 

фронтальних проекцій цих кутів свідчать про рівність і самих кутів». 

Аналіз отриманих результатів. Студентам можна запропонувати 

довести, що завдання виконано правильно. Якщо студенти будуть 

спроможними це зробити, а тим більше навести  різні шляхи такої  перевірки, 

то це буде свідчити  про їх розвинене логічне мислення. Наведемо деякі 

способи такої перевірки. По-перше, якщо з точки В провести пряму, 

перпендикулярну до площини Δ (рис. 2), то точка F її перетину з Δ повинна 

лежати  на одній прямій з точками L і К. Ця пряма LКF є прямою перетину двох 

взаємно перпендикулярних площин, одна з яких проходить через точки А, В і 

К, тобто через падаючий та відбивний промені, а друга є площиною Δ. 

Провівши з точки В пряму ВF, перпендикулярну до площини Δ, бачимо, що 
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знайдена точка F лежить на одній прямій з точками L і К. По-друге, можна 

знайти натуральні величини прямокутних трикутників АLК та ВFК і визначити, 

що кути падіння і відбивання α і β цих трикутників при вершині К є рівними. 

Слід також зазначити, що, знаючи координати точок А і В та розміщення 

площини Δ, можна графічним способом визначити координати точки К падіння 

променя та величини кутів α і β, що свідчить про практичне значення 

розв’язування подібних технічних задач засобами нарисної геометрії. 

Можна студентам запропонувати розв’язати більш складні кейси, які 

також ґрунтуються на правилі проведення прямої, перпендикулярної до 

площини. Наприклад, задати площину Δ не проекціюючою, а площиною 

загального положення або на шляху променя поставити декілька дзеркальних 

площин. 

Кейс 2 (кейс, що навчає). Через точку А провести пряму, що перетинає 

пряму ВС і ED (рис.3). 

Слово викладача. Викладач розповідає, що геометричним місцем точок, 

прямих або площин в просторі називають однойменні геометричні фігури 

простору, які задовольняють певній умові. Наводяться приклади найбільш 

характерних геометричних місць прямих простору (ГМПП) [12].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.  Початкова 
графічна умова  кейсу 2 

 

Рис. 4.  Розв’язування кейсу 2 на 
наочному зображенні 
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Творче завдання: Що є ГМПП, які проходять через точку А і 

перетинають пряму ED. 

Відповідь: «Це є площина, що задається точкою А і прямою ED».  

Актуалізація теоретичних знань студентів. Перевірити взаємне 

положення прямої ВС відносно площини, що задана точкою А і прямою ED. 

Можливі три положення: пряма належить площині, паралельна або перетинає 

площину. 

Творче завдання: 

- оскільки пряма ВС перетинає площину, то як повинна проходити пряма, що 

виходить з точки А і при цьому повинна перетинати прямі ВС і ED? 

Відповідь: «Ця пряма проходить через точку А і точку перетину прямої 

ВС з площиною, що задана точкою А та прямою ЕD, та перетинає пряму ЕD».  

Якщо відповісти на останнє запитання важко, то з метою кращого 

усвідомлення ходу розв’язування кейсу 2 доцільно побудувати наочне 

зображення площини, що задана точкою А і прямою ED (рис. 4), і  показати,  

що  шукана  пряма  пройде через  точку  А,  точку К перетину прямої ВС із 

заданою площиною та перетне пряму ED в точці М. Ця пряма проходить через 

три точки А, К, М, які лежать в одній площині, що задана точкою А і прямою 

ED. 

Розв’язування кейсу 2 на епюрі наведено на рис. 5. 
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Рис. 5.  Графічне розв’язування кейсу 2 на епюрі 
Викладачу доцільно запропонувати студентам пошукати інші шляхи 

розв’язування цього кейсу. Один з них полягає в тому, що потрібно взяти дві 

площини – одну, що задається точкою А і прямою ED (як це зроблено на       

рис. 4), а другу – точкою А і прямою ВС. Лінія перетину цих двох площин і 

буде шуканою прямою, що проходить через точку А і перетинає ВС і ED. 

Доцільно навести наочне зображення розв’язку  кейсу 2 цим способом.  

Кейс 3 (дослідницький). Побудувати проекції відрізка АВ прямої 

загального положення, яка складає з площинами проекцій π1 і π2 відповідно кут 

α = 300 і кут β = 450, якщо задано проекції точки А. 

Слово викладача. Пропонується студентам способом прямокутного 

трикутника визначити натуральну величину (Н.В.) довільно розміщеного 

відрізка АВ прямої загального положення та кути нахилу прямої до площин 

проекцій. 

Актуалізація теоретичних знань студентів: 

- чи залежить визначення Н.В. відрізка прямої способом прямокутного 

трикутника, на якій з площин проекцій побудований трикутник ?  

Відповідь: «Ні, хоча побудовані прямокутні трикутники і можуть бути 

різними, але їх гіпотенузи будуть однаковими». 
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- пригадайте шкільний курс геометрії. Якщо в коло вписати трикутники, у яких 

спільною стороною є діаметр кола, то ці трикутники будуть прямокутними з 

прямим кутом в точці на колі. Чи можна це положення застосувати, 

побудувавши таку конфігурацію з вписаними в коло прямокутними 

трикутниками, яка дозволить дослідити, як змінюються величини проекцій 

відрізка прямої залежно від кутів нахилу прямої до площин проекцій і навпаки, 

а також прослідкувати за змінами при цьому різниці координат y та z кінців 

відрізка ? 

Відповідь: «Можна. Таку конфігурацію представлено на рис. 6, де ГП і 

ФП відповідно горизонтальна і фронтальна проекції відрізка АВ прямої 

загального положення, Δу і Δz – різниці координат у і z кінців відрізка АВ, кути 

α і β – кути нахилу прямої до площин проекцій π1 і π2». 

Рекомендації: Якщо після побудови конфігурації на рис. 6 студенти не 

зможуть виконати побудови, викладачу слід підказати, що для розв’язування 

кейсу3 не потрібно визначати Н.В. відрізка прямої і кути її нахилу до площин 

проекцій. Відрізок може бути довільним за величиною. Слід задіяти при 

побудові відомі з рис. 6 величини ГП, ФП, Δу, Δz, які визначено для α = 300 і β 

= 450. 
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,  
 

 

Такі підказки, як правило, дозволяють студентам віднайти правильну 

побудову, один з варіантів якої наведено на рис. 7. 

Творче завдання. Скільки положень відрізка прямої АВ можуть 

задовольняти умові кейсу 3 ? 

Відповідь: «Вісім положень, якщо відкладати відрізок прямої АВ уверх та 

униз від точки А в усі чотири боки, або чотири положення прямої, що 

проходить через ці відрізки». 

Аналіз отриманих результатів. Слід зазначити, що даний кейс може 

бути розв’язаним за умови, якщо кожний з кутів α і β є гострим, а сума цих 

кутів меншою 900 для прямої загального положення. Пропонується студентам 

довести цей факт, побудувавши наочне зображення в системі π2 і π1 відрізка 

прямої,, кінці якого є слідами, та зазначивши його проекції. 

Корисним буде з дослідницького погляду здійснити подальший аналіз 

конфігурації на рис. 6. Так, чотирикутник АВСD може бути прямокутним. 

Запропонувати студентам побудувати такий прямокутник і відмітити, що в 

Рис. 6. Конфігурація, яка допомагає 

дослідити геометрію прямої лінії і 

описує пряму, що відповідає умові 

  

Рис. 7. Графічне розв’язування 

кейсу 3 на епюрі  
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ньому ГП = Δу і ФП = Δz. Студенти повинні дати відповідь, що подібна 

конфігурація описує профільну пряму, для якої сума кутів α + β = 900. 

Чотирикутник АВСD може бути і квадратом. В такому разі ГП = Δy = ФП 

= Δz. Подібна конфігурація описує профільну пряму з кутами α і β, що 

дорівнюють 450. 

Корисним для подальшого аналізу є побудова епюра прямої, що має 

однакові кути нахилу до площин π1, π2 і π3. Студенти повинні усвідомити, що у 

цієї прямої довжини проекцій відрізка рівні,  Δх = Δy = Δz.  Можна 

запропонувати студентам  довести, що у такої прямої  кожна з проекцій  

розміщена під кутом 450 до осей проекцій або ліній проекційного зв’язку. 

Доцільно запропонувати визначити величину кута, який складає з 

площинами проекцій рівнонахилена до них пряма. Детально хід розрахунків та 

побудова конфігурації, яка відповідає рівнонахиленому положенню прямої до 

площин проекцій, наведено у [11]. 

Таким чином, наведені кейси свідчать про доцільність застосування 

методу конкретних ситуацій (кейс-стаді) під час вивчення технічних дисциплін. 

Він дозволяє навчити студентів аналізувати інформацію, визначати головні 

місця, вибирати альтернативні шляхи розв’язування, оцінювати їх та знаходити 

оптимальний варіант дій. 
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ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ 

ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН  

 

Манчинська Наталія Борисівна 

старший викладач кафедри прикладної математики  

 Харківського національного університету радіоелектроніки 

 

Перед сучасною освітою постають нові вимоги. Впровадження 

дистанційного навчання відбувалось протягом останніх років, але  пандемія 

Covid-19 значно пришвидчила темпи впровадження цього типу навчання.  

В Харківському національному університеті радіоелектроніки 

дистанційне навчання на платформі Moodle використовується вже другий 

десяток років. Починали викладачі-ентузіасти, а з годом кількість дистанційних 

курсів збільшувалася. На початкових етапах дистанційні курси містили 

інформаційні матеріали: конспекти лекцій, інструктивно-методичні матеріали, 

перелік рекомендованої літератури та інше. Також через систему Moodle 

студенти мали можливість надсилати на перевірку лабораторні, курсові роботи. 

Але дистанційні курси використовували викладачі за бажанням та в поєднанні з 

традиційними методами навчання.  

Кардинально змінилася ситуація навесні 2020 під час першого 

всеохоплюючого карантину, коли всі навчальні заклади перейшли на 

дистанційне навчання. В нашому університете вже була створена база для 

дистанційного навчання, її тільки масштабували на всі курси протягом 

декількох днів.  

Кожен студент та викладач в ХНУРЕ має: 

• адресу електронної пошти в корпоративному домені  nure.ua; 

• обліковий запис на платформі дистанційного навчання 

Moodle. 
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Студенти та викладачі підписані до відповідних курсів. Згідно розкладу 

занять студенти під’єднуються до відеоконференцій за допомогою сервісу 

Google Meet. Лекції, практичні, лабораторні заняття проводяться онлайн. 

У 2020-2021 навчальному році все навчання в ХНУРЕ відбувається 

дистанційно. Особлива увага звертається на студентів першого курсу. Процес 

навчання в університеті відрізняється від школи, важливо, щоб студент не 

розгубився, зорієнтувався в нових умовах. Проілюструю процес дистанційного 

навчання на прикладах дисциплін "Вища математика", "Лінійна алгебра та 

аналітична геометрія". На сторінках курсів  міститься вся необхідна інформація 

для вивчення дисципліни: конспекти лекцій, інструктивно-методичні матеріали, 

підручники в електронному вигляді, тому що не всі студенти мали змогу 

відвідати бібліотеку та отримати книжки.  

На перших лекціях пояснюється структура курсу, система оцінювання, 

дається інформація про кількість та типи контрольних заходів. В інструктивно-

методичних матеріалах подана інформація про зміст контрольних робіт, 

індивідуальних завдань, тестувань, список джерел, зміст лекцій, зміст 

практичних занять, а також зразки оформлення контрольних робіт та 

індивідуальних завдань. Роль таких інструктивно-методичних матеріалів в 

організації навчального процесу важлива, бо дає студенту повну інформацію 

про те, що і коли він повинен виконувати в процесі навчання. 

Дистанційне проведення лекцій вимагає іншого формату подачі 

матеріалу. Лекції подаються у вигляді слайдів, відеопрезентацій та інше. 

Електронний конспект лекцій обов’язковий, бо студенти не ведуть докладного 

конспекту.  Щоб тримати увагу аудиторії потрібні і нові методи взаємодії. Це 

може бути бліц-опитування по матеріалу лекції в електронному вигляді, 

наприклад, анкетування чи тест. Все це вимагає від викладача додаткових 

навиків та вмінь, а також додаткового часу на підготовку до занять. Але є і 

переваги при дистанційному проведенні лекцій. Викладач може демонструвати 
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екран з написанням комп’ютерного коду, побудовою графіків, показувати 

процес обчислень. Відеозаписи з лекцій викладаються на сторінки курсів. 

Практичні заняття онлайн з математичних дисциплін мають свої 

особливості. Для пояснення потрібно показати послідовний процес розв’язання 

задач. Для цього використовується веб-камера або планшет. Далі студентам 

даються задачі на самостійне розв’язання. Викладачі сподіваються, що всі 

студенти сумлінні та відповідальні, але що відбувається  по «ту сторону 

екрана» можна тільки здогадуватися. Якщо можливо, задачі поділяються на 

етапи та проводиться проміжний контроль після кожного етапу. Студенти 

ставлять позначку в чат після  виконання, а викладач проводить вибіркове 

опитування. Але в будь-якому разі демонструється правильний розв’язок. При 

проведенні практичних занять використовується  також електронна дошка 

Jamboard. Всім учасникам відеоконференції надається спільний доступ до 

дошки. Але швидко писати на Jamboard не вдається, написи виглядають не 

дуже каліграфічно. 

Під час практичних занять ведеться відеозапис, після редагування  з цих 

відеозаписів формуються відеоуроки для практичних занять, які викладаються 

на відеохостінгу YouTube. Плейлист курсу «Алгебра та геометрія»: 

https://bit.ly/3qSM4Zz,  курсу «Вища математика»: https://bit.ly/3a2ldn7.  На 

сторінці курсу до кожної теми дається посилання на відповідний відеоурок. 

Для контролю знань використовуються індивідуальні-розрахункові 

завдання, тестування, контрольні роботи. Для контролю академічної 

доброчесності з метою уникнення плагіату контрольні роботи та іспит онлайн 

проводяться одночасно для всіх груп на потоці, систему видачі завдань 

налаштовують таким чином, щоб студенту було доступно тільки його завдання, 

а не всієї групи. Дається обмежений час на виконання роботи. Виконану 

письмову роботу студенти завантажують на сторінку курса у вигляді  PDF-

файла, який містить фотографії рукописного розв’язання. Результати перевірки 

доносяться до студента автоматично через систему Moodle.  Аналіз помилок 

https://bit.ly/3qSM4Zz
https://bit.ly/3a2ldn7
https://youtube.com/playlist?list=PLubd0_9XgxQ2k-8h-DfdcJTF9LUatBLl2.
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проводиться на заняттях або під час консультацій з використанням 

відеоконференцій. 

Дистанційне навчання доводить необхідність поєднання традиційних 

методів навчання та новітніх інформаційних технологій. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В НАУ  

ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ 

 

Скидан І.В., Орленко Н.А., Гейченко С.П., Лукашова І.В. 

Національний авіаційний університет 

 

Фізичне виховання відіграє значну роль у підготовці компетентної 

молодої людини, здатної успішно трудитися в різних галузях господарства і 

соціально-культурної сфери, захищати Батьківщину. Основною метою 

дисципліни «Фізичне виховання» в Національному авіаційному університеті 

(НАУ) є набуття студентами досвіду навчально-пізнавальної, практичної і 

соціальної діяльності; формування стійкої мотивації, потреби у збереженні та 

зміцненні здоров’я, фізичного розвитку і фізичної підготовленості у 

комплексному розвитку природних здібностей та моральних якостей; 

використання засобів фізичного виховання в забезпеченні здорового способу 

життя. Зазначена мета реалізується шляхом комплексного підходу до 

вирішення навчальних, оздоровчих, мотиваційних і виховних завдань: 

˗ розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєве 

важливих рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності; 

˗ удосконалення функціональних можливостей організму шляхом 

цілеспрямованого розвитку фізичних якостей та природних здібностей; 

˗ формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в 

житті людини, у збереженні, зміцненні здоров’я і фізичного розвитку, а також 

базових знань з історії та сьогодення Олімпійських ігор, олімпійського руху; 

˗ виховання інтересу до використання фізичних вправ, як одного з 

головних чинників здорового способу життя; 

˗ вироблення практичних навичок щодо самостійних занять фізичними 

вправами та проведення активного дозвілля; 
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˗ реалізація комунікативної функції фізичного виховання. Головними 

завданнями предмета є: 

˗ формування знань про здоров’я, здоровий спосіб життя, безпеку 

поведінки, взаємозв’язок організму людини із природним, техногенним і 

соціальним оточенням; 

˗ розвиток мотивації ціннісного ставлення до власного здоров’я, 

удосконалення фізичних, психічних, соціальних і духовних його чинників; 

˗ набуття власного досвіду зі збереження здоров’я з урахуванням 

фізичного стану; 

˗ розгортання у повсякденному житті практичної діяльності задля 

збереження власного здоров’я та здоров’я інших людей; 

˗ постійне мотивування студентів до засвоєння знань про здоров’я 

людини та потреби у веденні здорового способу життя. 

Вимушене дистанційне навчання, зумовлене пандемією, встало викликом 

для всіх учасників освітнього процесу: викладачів, студентів та батьків. 

Організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, надихати 

й мотивувати студентів, давати раду технічним проблемам виявилось зовсім не 

просто. Для фахівців фізичного виховання це досить складне завдання, тому що 

виконання фізичних вправ самостійно потребує неабияких психологічних та 

фізичних зусиль студентів. Зручною є організація дистанційного освітнього 

процесу за допомогою платформи Google Classroom. Платформа забезпечує 

можливість навчати, заохочувати студентів до спільної роботи та підтримувати 

з ними зв’язок на відстані. 

Робота у Google Classroom корисна тим, що студенти  можуть у будь-яку 

хвилину долучатися до онлайн-класу з предмета «Фізичне виховання» за 

наявності комп’ютера, ноутбука або мобільного пристрою з доступом до 

інтернету. У вкладці «Завдання», яка є своєрідною дошкою, викладач залишає 

матеріали, який мають опрацювати студенти. Тут зберігаються заздалегідь 

підготовлені завдання: навчальні матеріали (презентації, статті, посилання та 
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відеоролики відповідно до теми заняття, онлайн-тестування, різнорівневі та 

творчі завдання). 

Канал YouTube із короткими навчальними та науково-популярними відео, 

(наприклад, Zoom,Google Forms ). 

Онлайн-завдання містять вправи, як і відповідають різним варіативним 

видам навчальної роботи з фізичного виховання.  Дистанційні заняття студентів 

НАУ з фізичного виховання здійснюються за допомогою використання 

технічних та інформаційних засобів, навчальних ресурсів, безпосередньо за 

допомогою додатку Microsoft Teams, а також через сервіси Viber, Zoom, 

Facebook, електронної пошти та мобільного зв’язку з викладачами кафедри. 

Викладачі кафедри, опановуючи цифрові технології навчання, застосовують 

найбільш вдалі методичні прийоми для опанування навчальної програми 

студентами на віддалі, підбирають такі тренування, відео-лекції, майстер-класи, 

завдання та комплекси вправ для розвитку фізичних якостей, що не потребують 

спеціального обладнання, інвентарю та можуть бути виконані в домашніх 

умовах. Студентські фото- та відео звіти з виконання вправ і складання 

нормативів, тестові завдання, робота з теоретичними матеріалами, постійне 

спостереження за станом здоров’я є нашими пріоритетами в роботі. Всі 

студенти  першого курсу денної форми навчання під час карантину мають 

виконати завдання з дисципліни «Фізичне виховання», що складається з двох 

завдань: теоретичного та практичного.  

Так до теоретичного завдання відноситься написання реферату з обраної 

теми (із запропонованих) і надіслати викладачу для перевірки. Теми рефератів у 

рамках однієї групи не можуть повторюватися.   

Практичне завдання підтверджується відео з власним виконанням 

залікового тесту вправ з фізичного виховання, яке надсилається викладачу в 

зазначений термін. 

Усе це дозволяє викладачам моделювати процес фізичного виховання 

максимально наближено до оцінювання фізичної підготовленності студентів. 
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Теми завдань охоплюють присідання та випади, планку, згинання та розгинання 

рук в упорі лежачі, біг на одному місці, стрибки, прес, та багато іншого. 

Навіть в умовах пандемії, маючи таку кількість ресурсів, можна 

виконувати фізичні вправи в домашніх умовах. 

Сьогодні студентові, який навчається, не обов’язково знаходитися поруч з 

викладачем. Незважаючи на те, що достатньо великий період студенти мають 

змогу навчатися, однак їхні можливості, обмежені. У сучасному суспільстві 

особливого значення набула самостійна навчальна праця за допомогою 

Інтернету, яка дає змогу розширити можливості самостійного навчання і 

зробити його справді повноцінним та всеохоплюючим. Найзручнішою і 

найдоступнішою формою здобуття вищої освіти в такий спосіб є дистанційне 

навчання як рішення для тих, хто віддає перевагу сучасним інформаційним 

технологіям в освіті та цінує свій час. 

Отже, наслідком процесу інформатизації суспільства та освіти є поява 

дистанційного навчання як найбільш перспективної, гуманістичної, 

інтегральної форми освіти, що дає змогу розвинути самостійну діяльність 

студента, зорієнтовану на індивідуалізацію навчання. Дистанційне навчання 

вид заочного навчання, що відбувається без контакту з викладачем, за наявності 

моделі навчання та використання сучасних інформаційних і комунікаційних 

технологій для управління процесом навчання.  

Також, дистанційне навчання розуміють як форму навчання, коли 

спілкування між викладачем і студентом відбувається за допомогою 

листування, магнітофонних, аудіо- та відеокасет, комп’ютерних мереж, 

кабельного та супутникового телебачення, телефону чи телефаксу 

(С.У. Гончаренко).  

Отже, аналізуючи різні види діяльності студента у процесі фахової 

підготовки, доцільно розглядати дистанційне навчання як актуальну і 

ефективну форму здобуття освіти з використанням комп’ютерних і 

телекомунікаційних технологій, які забезпечують інтерактивну взаємодію 
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викладачів та студентів на різних етапах навчання i самостійну роботу з 

матеріалами інформаційної мережі.  

Під час дистанційного навчання, на карантині, не потрібно забувати про 

такий предмет як фізичне виховання. Саме цей предмет, за рахунок правильно 

підібраних фізичних вправ, допоможе студентові зміцнити імунітет та 

забезпечить рухову активність. Адекватною і єдино можливою відповіддю на 

виклики сучасності є використання технологій дистанційного навчання 

студентів задля ефективної реалізації їхнього фізичного виховання в умовах 

карантину. 

Для якісної підготовки до тестів щодо оцінки фізичної підготовленості 

студентів, студентам необхідно підтримувати свою фізичну форму на досить 

високому рівні. Для цього необхідні постійні самостійні заняття з фізичного  

виховання  під час введеного карантину. Для якісної підготовки до тестів щодо 

оцінювання окремих видів навчальної роботи студентів з дисципліни  «фізичне 

виховання », необхідно підтримувати свою фізичну форму на досить високому 

рівні. Для цього необхідні постійні самостійні заняття з фізичного виховання 

під час пандемії. Оцінювання фізичної підготовленності включає вправи на всі 

фізичні якості: швидкість, сила, витривалість, спритність, гнучкість. Для 

самооцінювання студентами  фізичного стану викладачам фізичного виховання  

необхідно довести до відома студентів  навчальні нормативи, які розроблені для 

певного курсу. 

Висновки. Відтак, студентам НАУ, які перебувають в умовах обмеження 

рухової активності, створені можливості підтримки своєї здоров’язберігаючої 

компетентності та запобігання явищам соціальної дезадаптації. Кафедра 

фізичного виховання та спортивної підготовки  закликає всіх студентів задля 

підтримки свого здоров’я тренуватися, займатися фізичними вправами – з 

дотриманням умов карантину, щоб тримати себе у «формі», зберегти здоров’я 

та провести час самоізоляції не тільки без негативних наслідків для організму, а 

й з користю. 
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І хоча дистанційне навчання не є заміною очного та ніколи не 

планувалось на довгострокову перспективу, воно може стати ефективним 

інструментом не тільки під час карантину. 
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Харківської державної зооветеринарної академії 

 

У зв’язку з пандемією COVD-19 дистанційна форма навчання на досить 

тривалий проміжок часу зайняла панівне місце у всій освітній галузі та з 

інноваційної форми навчання миттєво перетворилася на обов’язкову норму для 

всіх учасників освітнього процесу. До головних проблем створення і 

впровадження систем дистанційної освіти автори більшості публікацій 

відносять комп'ютерно-технологічні, організаційно-управлінські, психолого-

педагогічні, фінансово-економічні і нормативно-правові [1, 4, 11, 15]. 

З боку науково-педагогічного персоналу пандемія зумовила необхідність 

застосування найбільшої та найшвидшої трансформації педагогічної діяльності 

і методики оцінювання, яка коли-небудь спостерігалась у сучасних 

університетах. Це призвело до збільшення навантаження на науково-

педагогічних працівників та вимагало від колег об’єднання власних зусиль, 

включаючи навчання програмному забезпеченню та спільної практичної 
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діяльності [17]. 

Серед переваг дистанційного навчання найчастіше згадують можливість 

навчатися у будь-який час; можливість навчатися в будь-якому місці; навчання 

без відриву від основної діяльності; можливість навчатися у своєму темпі; 

мобільність; можливість індивідуального підходу до студента [1, 6, 9, 17]. 

Критики дистанційної освіти вважають, що вона підходить не до всіх 

професій, а дозволяє лише отримати диплом з мінімальним вкладенням сил і 

засобів без придбання фактичних знань та практичних навичок [2, 3, 7, 8, 10, 11, 

12, 13, 14]. Разом з тим, дистанційне навчання має інші недоліки: необхідність 

значних фінансових витрат на забезпечення освітнього процесу технічними 

засобами; недосконалість нормативно-правового та організаційно-методичного 

забезпечення освітнього процесу; надмірний бюрократизм дистанційного 

навчання; високу трудомісткість розробки курсів дистанційного навчання; 

відсутність технічного оснащення та доступу до мережі Інтернет у сільських 

населених пунктах; недостатню комп’ютерну грамотність усіх учасників 

навчального процесу; не завжди надійний доступ до Інтернету; складність у 

використанні різних платформ; необхідність сильної мотивації з боку студентів; 

нездатність окремих студентів сконцентруватися на навчальному процесі; 

неможливість отримання практичних вмінь та навиків; відсутність розвитку 

комунікабельності; проблеми із засвоєнням матеріалу; проблему ідентифікації 

студента [1, 6, 9, 16]. 

Під час епідемії навчальні заклади використовували змішану форму 

навчання з елементами як дистанційної, так і очної форм. Це стало 

випробуванням як для викладачів, так і студентів. За результатами аналізу, 

більшість студентів – це люди, які хочуть спілкуватися, бути аудиторією, 

бачити живого викладача. Хочуть мати можливість знаходити друзів, говорити 

з ними. Університет – це не місце передачі компетенцій і навичок, це місце 

спілкування, становлення людини як особистості, бо без особистісного 

спілкування людина не може відбутися [5]. 
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У статті «Обираючи дистанційне навчання ми не повинні обирати між 

доступністю і якістю!» І. Совсун пише: «Хоча здавалося, що технічні проблеми 

будуть найбільшим викликом, досвід показав, що ці проблеми порівняно легко 

вирішувати. Значно складніше – вирішити проблему з педагогічним аспектом 

процесу. В результаті аналізу роботи вишів виявилося, що найчастіше навіть у 

межах одного університету ситуація вкрай неоднорідна. Студенти можуть бути 

перевантажені масою додаткових письмових завдань з однієї дисципліни, 

працювати в онлайн-форматі на іншій дисципліні, а при цьому з деяких 

дисциплін не відбувається взагалі нічого, – викладачі не дають жодних 

розпоряджень щодо навчання під час карантину [12]. 

Аналіз тенденцій в освітній галузі України та за кордоном доводить, що 

система дистанційного навчання не зможе повністю замінити традиційну 

систему вищої освіти, а лише доповнить її, проте матиме вагомий вплив на 

розвиток і удосконалення української системи вищої освіти [16]. 

Нашу увагу привернули матеріали, де висвітлювалися проблеми таких 

галузей освіти, де надважливим є отримання практичних навичок. Так, в освіті, 

наприклад, лікарів, музикантів і спортсменів дуже важливими є індивідуальні 

заняття, коли викладач має звертати увагу та контролювати діяльність кожного 

студента. Це дає можливість відкоригувати неправильні дії або потребувати 

особистого показу викладачем. Указані особливості контакту системи учень-

викладач та учень-учень не мають значення при вивченні теоретичних 

дисциплін, проте для практичних дисциплін дотримання цих особливостей є 

невід’ємною складовою [1, 2, 8, 10]. 

Метою нашої публікації є окреслення основних проблем та висвітлення 

власного досвіду роботи в умовах дистанційного навчання на факультетах 

ветеринарної медицини під час карантину. 

Перше питання організаційних заходів – на якій платформі організувати 

дистанційний курс. В Україні здобули популярність 4 основні платформи, через 

які заклади вищої освіти здійснювали навчальний процес: Google Classroom, 
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Microsoft Teams, ZOOM та Moodle [15]. 

В наших навчальних закладах задовго до карантину розробили і почали 

упроваджувати в навчальний процес заходи дистанційного навчання, убудовані 

в систему управління навчанням – LMS (Learning Management System) Moodle. 

Ця навчальна платформа надає багато можливостей як для викладача, так і для 

студента. Наприклад, можна подавати інформацію в будь-якому форматі – 

файл, відео, презентація, посилання, зображення, завдання, тести. Суттєвим є 

організація контролю – обмежений доступ у зазначений час і день (важливо для 

поточного контролю, заліків, іспиту), вибіркова послідовність питань і 

відповідей. Система автоматично фіксує отримані результати та формує списки 

оцінок. Така система використовувалась і в інших закладах освіти [8]. 

У дистанційному форматі працювали усі кафедри, переважна кількість 

викладачів використовувала змішані, комбіновані форми засобів відеозв’язку та 

комунікацій. У системі дистанційної освіти на платформі Moodle для кожної з 

навчальних дисциплін було розміщено навчальні та робочі програми, 

конспекти лекцій, відео-лекції із застосуванням контенту каналу YouTube, 

плани семінарських і лабораторних занять, завдання для самостійної роботи, 

рекомендовані літературні джерела, запитання для контролю і самоконтролю, 

тестові завдання, тощо. 

Дистанційне навчання доповнили новими навчальними матеріалами: веб-

лекції, електронні навчальні підручники і посібники. Усі викладачі читали 

лекції та проводили лабораторно-практичні заняття у формі відео-конференцій 

або вебінарів. Консультації проводили в режимі оnline. У випадку, коли 

викладач використовував відеолекції, він відстежував динаміку, ступінь 

розуміння студентами навчального матеріалу за допомогою складених ним 

тестових завдань за змістом лекції. 

Навчальні заняття проводились згідно з розкладом у вигляді он-лайн 

зустрічей викладачів і студентів. Для цього використовувались інструменти 

модуль BigBlueButton платформи Moodle, Zoom, Skype. Перевагою усіх цих 
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інструментів є можливість заздалегідь запланувати відео-конференцію та 

нагадати про он-лайн зустріч. Для тих студентів, які не мали змоги в певний час 

вийти на відео-зв’язок, можна було скористатись записом відео-зустрічі. 

Доступ студентів до електронних ресурсів здійснювався за принципом 

самореєстрації. Студенти реєструвалися на курси та вебінари відповідних 

кафедр за розкладом занять. При цьому реалізували принцип групового 

розподілу студентів у платформі дистанційного навчання. Технічна підтримка 

викладачам та студентам надавалася системними адміністраторами платформи 

дистанційного навчання, які також здійснювали отримання аналітичної та 

статистичної інформації щодо роботи користувачів у платформі дистанційної 

освіти. 

Активно використовувалися короткі навчальні відео, що демонстрували 

виконання певних лабораторних експериментів. Ці відео демонструвалися 

студентам на практичних заняттях за допомогою програми Zoom, Також деякі 

лабораторні заняття детально описувалися в PowerPoint презентаціях у вигляді 

схем з фотографіями або скриншотами кожного етапу виконання експерименту 

в суворій послідовності та з додаванням елементів анімації, з детальним описом 

процесу. В сою чергу інколи виникають перенавантаження системи, які в 

окремих випадках призводять до «зависання» системи та переривання у процесі 

навчання із використанням схем, фото та презентацій. 

Практика дистанційного навчання під час карантину засвідчила, що 

сформувалося дві важливі основні проблеми, що постали перед викладачами й 

кафедрами факультету ветеринарної медицини: по-перше, як забезпечити 

отримання практичних навичок лікаря ветеринарної медицини; по-друге, як 

проводити підсумковий контроль знань. 

Особливе місце в навчанні студентів ветеринарного закладу освіти 

посідає його практична складова, адже майбутній лікар повинен мати велику 

кількість обов’язкових практичних навичок, які неможливо або досить складно 

опанувати самостійно за допомогою підручників та лекцій. Програма навчання 
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в ветеринарному виші передбачає цілий ряд практичних навичок, засвоєння 

яких неможливе без фізичного виконання певних маніпуляцій чи контакту з 

тваринами. Частину навичок з оцінювання фізичного розвитку чи опитування 

студенти можуть відпрацьовувати вдома, використовуючи для цього своїх 

домашніх тварин. Але залишається багато вмінь, які неможливо опанувати 

самостійно в домашніх умовах, навіть за наявності найкращих віртуальних 

симуляторів та навчальних відео. Це складні лабораторні дослідження зі 

шкідливими для здоров’я реагентами, дослідження з використанням 

лабораторних приладів, медичні маніпуляції, які можуть бути відпрацьовані 

тільки на фантомах або тваринах. 

Для оцінки знань студентів у період карантину викладачі найчастіше 

використовували тестування за допомогою систем Moodle, яка надавала 

можливість використання тестів у тренувальному режимі та отримання 

переліку екзаменаційних тестових запитань. Складності з використання 

платформи Moodle, що виникали у викладачів, були пов’язані з 

налаштуваннями власних курсів. Особливо це стосувалось контрольних 

тестових завдань, де потрібно було правильно налаштувати день і час роботи 

студентів, кількість спроб. Після контрольних питань студенти мали 

можливість передивитись, стосовно якого саме навчального матеріалу вони 

допустили помилки. 

Головною проблемою, пов’язаною з оцінюванням знань студентів при 

дистанційній формі навчання, є об’єктивність та ідентифікація особистості 

студента. Існує декілька шляхів забезпечення об’єктивності оцінювання 

шляхом створення багаторівневих тестів, які містять різні форми відповіді 

(множинний вибір, відповідність та інші). Час на виконання тесту був 

мінімальним, а послідовність варіантів відповіді та набір питань у тесті – 

випадковими. Саме такий спосіб здебільшого використовувався викладачами. 

Більш ефективним, але й більш затратним та складним, є рейтингове 

оцінювання з розрахунком підсумкової оцінки із суми декількох оцінок, що 
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студенти отримували за різні дрібні елементи діяльності, такі як активність під 

час он-лайн лекції чи заняття, своєчасність та якість виконання обов’язкових 

завдань, виконання додаткових завдань. Кожний зі студентів бачив оцінки за 

певний елемент навчального курсу й мав можливість постійно контролювати та 

корегувати власні навчальні досягнення. Також студенти мали можливість 

виправити свої помилки у виконаних роботах, покращити власний результат, 

використовуючи можливість подання звітів декілька разів, тим самим 

підвищуючи рівень власної мотивації досягнень. Викладачі користувалися 

інструментом «коментар», за допомогою якого скеровували студента в його 

активному пошуку відповіді на запропоноване питання. 

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. 

Окремо наголосимо на психологічних проблемах дистанційного 

навчання. Будь-яке, навіть найжвавіше, спілкування через Інтернет – це лише 

опосередковане спілкування. Особисте, живе спілкування залишається поза 

кадром. Воно стає короткочасним, поверховим, збіднюється його емоційний 

компонент; накопичення інформації починає займати більше часу, ніж її 

обговорення; знижується культура письмової мови; погіршується писемність; 

скорочується час, коли людина в спілкуванні може проявити себе як 

індивідуальність; збільшується час рольового, офіційного спілкування; зростає 

конфліктність. Крім того, орієнтованість на технічні засоби, на віртуальне 

середовище, постійна концентрація на екрані монітора, тривале включення у 

віртуальний світ не може не відобразитися на внутрішньому стані студента та 

його здоров’ї. Частина студентів скаржились на велике навантаження на зір, 

коли потрібно було відвідати он-лайн заняття з навчальних дисциплін за 

розкладом з використанням інформаційно-комунікативних технологій і зробити 
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самостійну роботу також із застосуванням комп’ютерів, ноутбуків, смартфонів.  

Типові труднощі, з якими зіштовхнулася переважна більшість викладачів 

і студентів факультету ветеринарної медицини, такі : 

 збільшення фактичного педагогічного навантаження (затрати часу викладача 

на підготовку та проведення заняття); 

 технічні проблеми у зв’язку з навантаженням на сервери (раптові 

відключення он-лайн-конференцій тощо); 

 проблеми з інтернет-з’єднанням (відсутність або низька якість зв’язку або 

нестійкий сигнал переважно у студентів із сільської місцевості); 

 недостатній рівень комп’ютерної грамотності окремих студентів та 

викладачів; 

 психологічна непідготовленість деяких студентів до самостійної роботи; 

 відсутність ліцензованого програмного забезпечення на окремі цифрові 

продукти (наприклад, платформа відеконфернцій Zoom), що обмежує час 

або функціональні можливості їх використання; 

 недостатня взаємодія на рівні викладач-студент та студент-студент; 

 неможливість проведення експериментів із усіх без винятку дисциплін циклу 

фахової підготовки; 

 відсутність доступу до обладнання, необхідних для відпрацювання 

практичних навичок, які повинні опанувати під час навчання на всіх без 

винятку дисциплінах циклу фахової підготовки. 

Дистанційне навчання, попри свої переваги, вимагає від здобувача вищої 

ветеринарної освіти високого рівня самоорганізації та відповідальності й не дає 

можливості належного засвоєння обов’язкових для майбутнього лікаря 

практичних навичок, стає на заваді організації спільних видів діяльності з 

метою комунікації та обміну досвідом. Отже, система дистанційного навчання 

не зможе повністю замінити традиційну систему вищої ветеринарної освіти, а 

лише доповнить її. Таку форму навчання доцільніше використовувати в 

післядипломній підготовці лікарів для підвищення їхньої кваліфікації. 
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КЛІНІЧНЕ І НАУКОВО-ОСВІТНЄ ЗНАЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ОНОВЛЕНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ПІСЛЯТРОМБОТИЧНОЇ ХВОРОБИ 

НИЖНІХ КІНЦІВОК. 

 

Черняк В.А1., Карпенко К.К. 3, Гибало Р.В. 2, Кузьменко О.В. 2, Нагалюк Ю.В.3 
1 Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, 

2 НМУ ім. акад. О.О. Богомольця,  
3 Національний військовий клінічний госпіталь МО України м.Київ 

 

Вступ. Тромбози та пошкодження магістральних вен завжди 

закінчуються післятромботичним синдромом. Актуальність вирішення 

проблеми лікування цих хворих в Україні висока у зв’язку з прогресуючим 

збільшенням їх кількості. Так, за даними ДУ ”Український державний НДІ 

медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України” за  2017 р. в сегменті 

непрацездатності група інвалідності таким хворим (із хронічними 

захворюваннями вен нижніх кінцівок (післятромботичний синдром складав 

79,4%) була встановлена у 3758 осіб, з них інвалідів працездатного віку – 3648 

(97,1%) осіб, вперше визнані інвалідами 740 пацієнтів. Питома вага в структурі 

первинної інвалідності внаслідок хвороб периферійних судин складає 30,8%. 

Основний принцип хірургічного лікування хронічної венозної недостатності 

при післятромботичній хворобі нижніх кінцівок (ПТХНК) - усунення 

горизонтальних вено-венозних рефлюксів, але існуючі методичні підходи 

мають безліч заперечень з точки зору як деталізації ознак, так і викладання в 

педагогічному процесі. Так, ми виявили недоліки існуючих класифікацій 

ПТХНК і, проаналізувавши свій досвід, запропонували нові доповнення до них.   

Мета роботи. Вивчити можливість і доцільність застосування оновленої 

класифікації післятромботичної хвороби нижніх кінцівок та оцінити її клінічне 

і науково-освітнє значення. 
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Матеріали і методи. 

Клінічна характеристика хворих. 

За основу роботи було покладено аналіз лікування 225 пацієнтів з 

ПТХНК різного генезу, з 2004 по 2019 рік на базі НВМКЦ “ГВКГ” та ОКЛ м. 

Києва. Пацієнти були розділені відповідно до типу проведеного лікування на 

основну групу (мініінвазивні методики) та контрольну групу (“відкриті” 

хірургічні втручання), окрім того у дослідження було окремо включено 

пацієнтів, які отримали бойову травму нижніх кінцівок в зоні проведення 

АТО/ООС з наступним розвитком післятромботичної хвороби. Клінічний стан 

пацієнтів з ПТХ НК за шкалою Віллальти був від 5 до 15 балів, на основі 

клінічного класу загальноприйнятої класифікації СЕАР був СЕАР 2 - СЕАР 6. 

До основної групи було включено 105 пацієнтів (62.87 %). Середній вік 

пацієнтів даної групи склав 51.31 ± 13.65 р, жінки n=60 (57.14 %), чоловіки 

n=45 (42.86 %). За вказаний період часу в основній групі було виконано, 

відповідно до етіопатогенетичного принципу лікування: ЕВЛК n=24 (22.86%); 

СЕПС електрокоагуляційно n=21 (20.00%); СЕПС електрозварюванням n=23 

(21.90%); склероабляцію n=20 (19.05%); РЧА n=17 (16.19%). 

До контрольної групи було включено 62 пацієнти (37.13 %). Середній вік 

пацієнтів даної групи склав 52.85 ± 16.22 р, жінки n=35 (56.45 %), чоловіки 

n=27 (43.55 %). За вказаний період часу в контрольній групі було виконано, 

відповідно до етіопатогенетичного принципу лікування: венозне шунтування 

n=17 ( 27.42%); перев’язка перфорантнх вен n=8 (12.90 %); флебектомія n=13 

(20.97 %); флебектомія і одночасна перев’язка перфорантних вен n=11 (17.74 

%); дерматопластика n=12 (19.35 %); флебектомія і одночасна дерматопластика  

n=1 (1.61 %). Розподіл пацієнтів двох груп відповідно до клінічних форм 

захворювання представлений на діаграмах 1-2.  
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Діаграма 1. Розподіл хворих на ПТХНК основної групи за клінічними формами 

захворювання. 

 

 
Діаграма 2. Розподіл хворих на ПТХНК групи контролю за клінічними формами 

захворювання. 
 

Окрема група хворих була з бойовою травмою нижніх кінцівок і 

включала 58 військовослужбовців. Середній вік пацієнтів даної групи склав 

34.20 ± 11.63 р., представлена тільки чоловіками n=58 (100 %). За вказаний 

період часу в даній групі було виконано, відповідно до етіопатогенетичного 

принципу лікування: ЕВЛК n=10 ( 17.24%); СЕПС електрокоагуляційно n=10 
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(17.24 %); СЕПС електрозварюванням живих тканин n=17 (29.31 %); 

склероабляцію n=11 (18.97 %); флебектомію n=7 (12.07 %); перев’язка 

перфорантних вен n=3 (5.17 %).  

Розподіл хворих згідно оновлених класифікаційних ознак представлена в 

таблицях 1-2. 

Таблиця 1.  

Розподіл хворих трьох досліджуваних груп згідно виду уражень. 

Група Вид ураження Кількість % 

Основна 

локальний 9 8,57 
ізольований 18 17,14 
сегментарний 47 44,76 
дифузний 25 23,81 

тотальний 6 5,71 

Контрольна 

локальний 4 6,45 
ізольований 12 19,35 
сегментарний 27 43,55 
дифузний 13 20,97 

тотальний 6 9,68 

Бойова травма 

локальний 7 12,07 
ізольований 9 15,52 
сегментарний 30 51,72 
дифузний 8 13,79 

тотальний 4 6,90 
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Таблиця 2.  

Розподіл хворих трьох груп дослідження згідно сегментарного розподілу 

анатомічної локалізації уражень. 

Група 
Анатомічна локалізація 

(сегмент) Кількість % 

Основна 

клубово-порожнистий 17 16,19 
клубово-стегновий 13 12,38 
стегново-підколінний 12 11,43 

підколінно-гомілковий 5 4,76 

Контрольна 

клубово-порожнистий 9 14,52 
клубово-стегновий 8 12,90 
стегново-підколінний 3 4,84 

підколінно-гомілковий 7 11,29 

Бойова травма 

клубово-порожнистий 5 8,62 
клубово-стегновий 4 6,90 
стегново-підколінний 12 20,69 

підколінно-гомілковий 9 15,52 
 

За основу медичного супроводу було взято рестриктивну стратегію 

інфузійної терапії за Chappell D. із співавт. з використанням кристалоїдів і 

багатокомпонентного полііонного колоїдно-гіперосмолярного розчину Гекотон 

як колоїдного плазмоекспандера. Препарат вводили в об'ємі 5 мл/кг з метою 

профілактики гемодинамічних порушень перед виконанням епідуральної 

анестезії, потім — перед тимчасовим перекриттям магістральних судин (доза 3 

мл/кг). Посів із зони трофічної виразки проводили неодноразово, а 

післяопераційне лікування корегувати залежно від чутливості флори до 

антибактеріальних препаратів. З метою профілактики інфекційних ускладнень у 

післяопераційному періоді активно застосовували ЛЕФЛОЦИН 

(левофлоксацин) - антибактеріальний препарат широкого спектру діі 

фторхинолонового ряду з вираженим бактерицидним ефектом. Він був 

активний по відношенню до широкого спектру грамнегативних  та 

грампозитивних мікроорганізмів, анаеробів, Helicobacter pylori та атипових 
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форм, таких як  Micoplasma, Chlamidia, Legionella. ЛЕФЛОЦИН призначався 

паціентам внутришньовенно крапельно  по 250-500мг (50-100мл) 1 раз на добу 

курсом 5-7 діб при загрозах інфікування операційних ран і ускладненнях. В 

особливо важких випадках використовували український препарат Грандазол 

— комбінований антибактеріальний препарат, до складу якого входить 

левофлоксацина гемігідрат і орнидазол у флаконах для внутрішньовенного 

введення по 100 і 200 мл. Препарат ТІВОРЕЛЬ (4,2 г аргініну гідрохлорид + 2,0 

г L-карнітину) застосовували у хворих з поєднанням хронічної ішемії міокарда.  

Препарат вводили внутрішньовенно краплинно зі швидкістю 10 крапель за 

хвилину протягом перших 10-15 хв, потім швидкість введення збільшували до 

30 крапель за хвилину. Добова доза препарату -100 мл розчину. У комплекс 

засобів детоксикації залучали препарати вітчизняного виробництва ксилат, 

реосорбілакт, сорбілакт. Реосорбілакт – комплексний інфузійнний розчин, на 

основі багатоатомного спирту та натрію лактату. Реосорбілакт застосовували у 

прередопераційній підготовці  в дозі 400 мл (6-7 мл/кг), крапельно, одноразово 

та після операції, з розрахунку 8-10 мл/кг на одну інфузію, капельно,  через 

день. На курс лікування 5 інфузій. 25 хворим застосували схему терапії «Тріо»: 

базова терапія + Реосорбілакт 400 мл/доба, Латрен 400 мл/доба, Тівортін 100 

мл/доба.  

Антисептиками вибору на виразку були Декасан і бетадін, для обробки 

шкіри стоп - Горостен. Для діагностики та оцінки процесу лікування дефектів 

шкіри використовували спосіб вимірювання не тільки їх площі, а і об’ємів з 

використанням цифрових фотознімків та застосуванням комп’ютерних 

розрахунків. 

 

Результати. Для удосконалення статистичного аналізу клінічних та 

анатомічних особливостей хвороби, а також більш детальної інформації про 

клінічні ознаки та симптоми, стану глибокої венозної системи та гемодинаміки 

ми доповнили існуючі клінічну та запропонували анатомо-гемодинамічну 
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класифікацію ПТХНК. Так, згідно оновленої класифікації, клінічні форми 

ПТХНК були визначені такими: набрякова форма, варикозна форма, виразкова 

форма, змішана форма. Такі доповнення можна пояснити у відмінностях при 

виборі схем лікування пацієнтів зі змішаними формами хвороби, адже 

наявність виразкового компоненту виокремлює пацієнтів з більш важким 

перебігом ПТХ НК із загального поняття “змішана форма”.  

Для більш детальної інформації щодо клінічних ознак і стану глибокої 

венозної системи у доповнення до клінічної класифікації GH Pratt (1964) та 

класифікації Савєльєва (1972) ми окремо виділили змішані варикозно-

виразкову та набряково-виразкову форми. Тому остання (змішана форма) була 

розділена на три підгрупи:  

-виразково-варикозна форма, -набряково-больова форма, -виразково-

набрякова форма.  

Щодо визначення стадії захворювання, користувалися традиційною 

класифікацією, а саме: в стадії оклюзії, в стадії реканалізації, в стадії 

часткової реканалізації. Ступінь часткової реканалізації була деталізована у 

вигляді відсотків в межах: -5-25%, -26-50%, -51-70%, -71-95%. Похибка 

визначення ступеня реканалізації за даними КТ склала 5%. 

Для більш детального визначення і оцінки анатомічної локалізації 

організованого тромбу або його реканалізованого стану, були визначені такі 

види уражень:  

1. локальний (в межах однієї анатомічної назви судини, але протяжністю 

менше 6 см);  

2. ізольований (ураження, що займає всю довжину стовбурової вени однієї 

анатомічної назви). Ізольований тип ураження представлений такими 

локалізаціями: - порожнистий, -клубовий . -стегновий, -підколінний, -

гомілковий.  

3. сегментарний (в межах одного анатомічного сегмента кінцівки або 

анатомічної області заочеревинного простору). Останній в свою чергу 
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розділяли на: -клубово-порожнистий, -клубово-стегновий, -стегново-

підколінний, -підколінно-гомілковий; 

4. дифузний (в межах двох або більше анатомічних зон, якщо як мінімум 

один із них не є сусіднім (наприклад: клубовий і підколінний, клубовий і 

гомілковий, стегновий і гомілковий, клубово-порожнистий і підколінний і т.д.);  

5.  тотальний (уражені всі сегменти магістральних вен, вони зазвичай 

двобічні). 

Ці зміни дозволили модернізувати підходи щодо хірургічної тактики і 

удосконалити вибір методу лікування і на нашу думку впорядкували донесення 

до здобувачів медичної освіти розуміння і сутність проблеми ПТХНК. 

Висновки: 

1. Класифікаційні блоки ПТХНК за нашою редакцією виглядають 

таким чином: клінічний, стадійний, видовий і анатомічний. 

2. Запропоновані доповнення до класифікацій ПТХНК дозволили нам 

удосконалити статистичний аналіз, точніше визначати покази і стратегію 

оперативних втручань, оцінювати результати лікування, а також покращити 

якість освітнього процесу. 
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Современное общество отличается высокой динамичностью развития, его 

состояние достаточно полно характеризует триада «неопределенность, 

разнообразие и сложность» (А. Г. Асмолов). Это означает, что мы находимся в 

ситуации непрерывного изменения рынка труда и профессий, что приводит к 

появлению новых требований к компетенциям специалистов. В этих условиях 

возрастает роль субъекта профессионального самоопределения. Не только 

современный выпускник вуза, но и любой уже работающий специалист должен 

быть готов к продуктивному позиционированию в профессиональной среде, 

«доучиванию» и «переучиванию» на разных этапах своей жизни и 

профессиональной карьеры. В целом же для специалиста, занятого в любой 

сфере труда, сегодня жизненно значима готовность к осмысленному 

опережающему саморазвитию с учетом тенденций социокультурной ситуации. 

Все перечисленное имеет непосредственное отношение к способности быть 

субъектом профессионального саморазвития через проектирование своего 

профессионального будущего. Именно субъектности принадлежит роль 

движущей силы саморазвития личности в профессии. задача проектирования 

профессионального будущего может возникнуть на любом этапе жизни 
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человека под влиянием экономических, социальных, организационных и 

психологических факторов. Во всех случаях ресурсом личности является 

способностьбыть субъектом своего профессионального развития, способным 

управлять данным процессом в изменяющихся условиях. 

Опережающее саморазвитие в профессии становится возможным 

благодаря способности человека осмысленно относиться к своему 

профессиональному будущему, проектировать и воплощать его в реальность. И. 

Ю. Малкова рассматривает проектирование как «антропологическую практику 

субъекта в инновационном образовательном пространстве, необходимое 

условие становления личностного содержания образования, где человек – не 

объект управления, а сознательный субъект, выбирающий свое отношение к 

познаваемому миру, в частности, проектирующий свою образовательную 

траекторию. В образовательном процессе вуза проектирование обеспечивает 

осмысленный выбор способов и средств учебно-профессиональной 

деятельности» [1, с. 22].  

Э. Ф. Зеер связывает «конструирование профессионального будущего с 

деятельностью прогнозирования, предметом которого выступают 

проектирование и реализация профессионального становления человека» 

[2, с. 90]. Проектирование создает образ траектории профессионального 

развития личности. Образ профессионального будущего включает комплекс 

качественно-количественных характеристик, обозначаемых термином 

«трансспектива». Субъективная картина профессионального пути, включающая 

взаимосвязанные образы прошлого, настоящего и будущего, интегрирована в 

единое целое в профессиональном сознании. Осмысленный опыт, 

приобретенный в прошлом, выступает основой для понимания актуальных 

задач в настоящем и проектирования предстоящих действий в будущем. 

Проектирование профессионального будущего может осуществляться 

применительно к ближайшим учебно-профессиональным или 

профессиональным задачам, либо реализуется в среднесрочной перспективе, 
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либо же охватывает всю обозримую на данный момент жизнь человека. 

Создавая дальние, наиболее продолжительные планы профессионального 

будущего, человек определяет и свою жизненную стратегию. С. Ф. Шляпиной 

предложено понятие «проект профессионального жизненного пути, которое 

подчеркивает связь профессионального и личностного самоопределения, 

является осознанным мысленным образом персонального профессионального 

будущего, сформированным на базе личностных ценностей и содержании 

профессиональной Я-концепции. При создании проекта профессионального 

жизненного пути человек опирается на представления о своих ближних и 

дальних профессиональных целях, о способах их достижения, затруднениях и 

препятствиях на профессиональном пути, специфике рынка профессий и труда. 

Сформированность проекта профессионального жизненного пути выступает 

важным показателем динамики профессионального самоопределения и 

необходимым условием успешной адаптации студента к будущей 

профессиональной деятельности» [3, с. 202]. 

Е. М. Кочнева считает, что «проектирование профессиональной 

траектории является особой формой интеллектуальной деятельности человека, 

направленной на осуществление им целеполагания, осознание личностных 

ресурсов для достижения целей обозримого профессионального будущего, 

нахождение путей восполнения необходимых ресурсов, потребность 

конструирования образа ожидаемого результата профессиональной 

перспективы в соответствии с обозначенными временными континуумами» 

[4, с. 156]. Необходимой для социально-профессионального самоопределения 

является способность осознавать, прогнозировать и планировать свои 

профориентационно значимые действия, действовать в социуме, проектируя и 

реализуя персональный образовательно-профессиональный маршрут (С. Н. 

Чистякова, Н. Ф. Родичев).  

В целом проектирование профессионального будущего представляет 

собой особую субъектную способность, позволяющую личности включиться в 
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осмысленное саморазвитие. Результаты современных исследований позволяют 

охарактеризовать закономерности и содержательные характеристики процесса 

конструирования образа профессионального будущего субъектами 

профессионального становления. 

В профориентационной работе со школьниками нашла применение 

методика составления личного профессионального плана (Е. А. Климов, Н. С. 

Пряжников), разработаны способы диагностики степени его сформированности 

(К. Замфир, А. Реан). Доказана значимость формирования привлекательного 

образа профессии как основы для последующего приближения студентов к 

профессиональному контексту. В процессе обучения происходит уточнение и 

содержательное наполнение представления о будущей профессии, сменяющее 

первоначальное «мифологическое», сформированное под воздействием 

социальных стереотипов и установок (И. В. Исмагилова). Ориентация 

студентов на профессиональное будущее может осуществляться через 

индивидуализацию педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения, нацеленного на интеграцию трех его составляющих(по Е. А. 

Климову): потребностей личности, ее способностей и склонностей и 

требований профессии и социума. Механизм построения проекта 

профессионального будущего включает акт целеполагания, формирование 

профессионального образа, экстраполяцию в будущее своих представлений, 

планирование способов и этапов реализации проекта (С. Ф. Шляпина).  

Проектирование профессионального будущего может обеспечиваться 

посредством процедур жизненного проектирования, через создание 

нормативных текстов, отражающих своеобразие индивидуального 

мировоззрения обучающихся, в единстве с реальным опытом деятельностной 

реализации принятых ориентиров и его рефлексии в условиях имитационных 

ситуаций, социальных практик и проектно-исследовательской деятельности. 

Потенциал механизма проектирования профессионального будущего 

раскрывается в вариативной и насыщенной образовательной среде, 
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обеспечивающей возможности для реализации индивидуальных планов и 

маршрутов профессионального саморазвития студентов. 

Учитывая важность единства смысловой и практико-действенной сторон 

деятельности для формирования профессионального самоопределения, 

необходимо обеспечить их взаимосвязь в процессе проектирования 

профессиональной траектории будущего педагога. Это касается определения 

как дальних перспектив профессионального становления, так и 

непосредственных задач, с которыми студенты сталкиваются в процессе 

вузовского обучения. В данном случае формирование осмысленного, 

субъективно и эмоционально окрашенного знания и опыта практической 

деятельности можно достичь, если в процессе решения конкретных 

профессиональных задач обеспечивается приоритет смысла над практическим 

действием через: актуализацию смысла предстоящего действия, осознание его 

значимости и собственной ответственности в решении проблемы; осмысление 

задачи как проблемы, решение которой должно основываться на понимании 

механизмов, закономерностей, факторов и условий, т. е. быть концептуально 

обоснованным; осмысленное проектирование практико-направленного 

действия, которое строится применительно к конкретным условиям либо на 

основе известных алгоритмов, методов и приемов, либо требует творческого 

подхода и конструирования нового способа решения проблемы; рефлексию 

(личностную и предметную) процесса и полученных результатов.  

Таким образом, проектирование профессиональной траектории является 

необходимой составляющей педагогической деятельности, где требуются 

творчество, осмысленный, ценностно-опосредованный подход, умение ставить 

перед собой цели, конструировать способы и средства их достижения. 

 

 

 

 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 
Педагогіка вищої школи www.openscilab.org 

© Чех О.С. 
302 

Список использованных источников 

1. Малкова, Ю. И. Образовательное проектирование / Ю. И. Малкова. – 

Ярославль, 2007. – 22 с. 

2. Зеер, Э. Ф. Профессионально-образовательное пространство личности: 

синергетический подход / Э. Ф. Зеер // Образование и наука. – 2003. – № 5. – С. 

79 – 90.  

3. Шляпина, С. Ф. Формирование профессионального самоопределения 

студентов вуза / С. Ф. Шляпина // Вестник Тюменского государственного 

университета. – 2006. – № 7. – С. 198-202. 

4. Кочнева, Е. М. Концептуальные основы подготовки студентов к 

проектированию будущей профессиональной деятельности / Е. М. Кочнева. – 

Н. Новгород, 2013. – 156 с. 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Педагогіка вищої школи 

© Шульжук Н.В.   
303 

Шульжук Н.В. 

ПРАГМАЛІНГВІСТИКА У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФІЛОЛОГА 

 

Шульжук Наталія 

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри стилістики та культури 

української мови Рівненського державного гуманітарного університету 

 

Постановка проблеми. У контексті сучасної антропозорієнтованої науки 

про мову, як слушно зауважує Ф. Бацевич, «необхідно проводити «ревізію», 

«інвентаризацію», «переоблік» її окремих напрямів, підходів, категорій, 

одиниць, методів і методик тощо з позицій її цілісності й відповідності 

сучасним провідним науковим парадигмам» [3, с. 30]. Сучасний 

парадигмальний простір мовознавства представлений співіснуванням двох 

домінантних парадигм – прагматичної та когнітивної [9], які зорієнтовані на 

дослідження мови не як семіотичної системи, а як засобу комунікації і впливу. 

Це зумовило потребу вивчення складників комунікативної ситуації, що 

визначають умови адекватного добору й використання одиниць і категорій 

мови з метою досягнення найефективнішого впливу на партнера по комунікації. 

Крім того, мовна одиниця фіксує ставлення мовця до об’єктів світу дійсності, 

які він презентує у своєму висловлюванні, до змісту повідомлення та до того, 

кому мовлення адресоване. Усі ці аспекти процесу комунікації складають 

проблемне поле важливого складника сучасної науки про мову – 

прагмалінгвістики, в центрі уваги якої мовленнєва діяльність людини в 

конкретному вимірі «тут і тепер» [3, с. 35]. У зв’язку з цим виникає потреба 

визначити місце прагмалінгвістики з-поміж традиційних академічних 

дисциплін лінгвістичного циклу та у системі підготовки філологів загалом. 

Мета наукової розвідки – проаналізувати підручники, посібники та 

збірники вправ і завдань із синтаксису щодо презентації в них 

прагмалінгвістичних параметрів комунікативної ситуації й обґрунтувати 
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доцільність підготовки здобувачів вищої освіти філологічних спеціальностей 

ЗВО на комунікативно-прагматичних засадах.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання проблеми. Комунікативна ситуація та її складники неодноразово 

були об’єктом дослідження вчених. Так, В. Г. Гак виділив у структурі ситуації, 

яка породжує висловлювання, кілька компонентів – діяльнісні, предметні та 

соціально-психологічні [4]. К. А. Долінін закцентував увагу на компонентах 

екстралінгвістичної ситуації та її предметно-подієвому фоні, запропонувавши 

схему комунікативного акту як діяльнісної ситуації [5]. Свою схему структури 

комунікативної ситуації презентував І. П. Сусов: «Я – повідомляю – тобі – у 

цьому місці – у цей час – через посередництво цього висловлювання – про цей 

предмет – через такий-то мотив або причину – з такою-то метою або наміром – 

за наявності таких-то передумов – у такий-то спосіб» [11, с. 9]. 

Проблематика прагмалінгвістики представлена і у працях таких 

дослідників, як Ю. Д. Апресян [1], Б. Ю. Норман [8], Н. Д. Арутюнова, 

О. В. Падучева [2], Ф. С. Бацевич [3] та ін. 

Виклад основного матеріалу. Актуалізацію екстралінгвістичних 

параметрів процесу комунікації з урахуванням соціальних, психологічних та 

комунікативних ролей її учасників зумовив комунікативно-прагматичний 

підхід до вивчення одиниць мови. Це з одного боку, а з іншого – названий 

підхід зумовив потребу розмежування понять «речення» і «висловлювання», 

«текст» і «дискурс». Учені зауважують, що між екстралінгвістичними та власне 

лінгвістичними проблемами не існує непроникних меж, оскільки 

висловлювання – мовленнєва одиниця, що будується на базі мовної одиниці – 

речення. Крім того, висловлювання не породжується і не інтерпретується поза 

знаннями мовців про світ та поза пресупозиціями й імплікаціями, що 

супроводжують висловлювання в дискурсі. Це означає, що інтеграція екстра- та 

інтралінгвістичних аспектів, «коли категорії і форми мови виявляються 

пропущеними крізь призму комунікативних взаємодій адресата і адресанта» 
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[12, с. 212], стає основою для лінгвістики спілкування, яка виявляє найтісніші 

зв’язки з такою традиційною академічною мовознавчою дисципліною, як 

«Синтаксис сучасної української мови». То чи спроможний цей провідний у 

системі підготовки філологів курс самостійно сформувати таку мовну 

особистість, яка б могла не просто відчувати себе учасником акту комунікації, а 

досягати певної прагматичної мети, обирати ефективні комунікативні стратегії і 

тактики відповідно до умов спілкування? 

Безумовно, учені не заперечують, що вершиною синтаксичної організації 

мови є речення, формально-синтаксична та семантична структура якого робить 

його потенційною комунікативною одиницею. Конкретна ж комунікативна 

ситуація, компонентами якої є мовець та його адресат, їх соціальні та 

психологічні ролі, фонові знання (національні стереотипи), мотиви, мета, місце 

і час спілкування, відповідні емоції комунікантів та ін., породжує реальне 

висловлювання. Проте сьогодні викладач-мовник, який працює над 

формуванням професійної комунікативної компетентності здобувача вищої 

освіти, повинен показати йому, що речення (як граматична одиниця) 

потенційно багатозначне, оскільки мовець актуалізує комунікативно вагому 

інформацію, відводячи їй позицію реми, у висловлюванні, в якому і 

реалізуються його комунікативні наміри (повідомити інформацію або зробити 

запит на неї, або вплинути на адресата, спонукаючи його до здійснення 

відповідної дії). Саме тому у мовленні є «множинність варіантів вираження 

одного і того ж інтенційного значення/смислу» [12, с. 30]. Такий підхід є 

перспективним, оскільки вивчення мови на комунікативно-прагматичних 

засадах дозволяє носієві мови «не просто оволодіти мовою як системою 

когнітивних смислів, а вміти розпізнавати ефективність їх уживання у мовленні 

інформатора й самому оперувати ними у процесі спілкування» [6, с. 16].  

Висловлювання як мінімальна «клітинка» спілкування у процесі 

комунікації взаємодіє з іншими висловлюваннями. Ця взаємодія породжує 

більшу одиницю – дискурс – «процес мовленнєвої діяльності мовця 
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(монолог/діалог), у якому представлена не лише інформація про «стан речей у 

світі» (пропозиція), а й увесь набір суб’єктивних, соціокультурних … смислів» 

[12, с. 32]. Спочатку вчені у таких утвореннях виокремлювали текстові 

категорії граматичного рівня (зв’язність і цілісність), проте згодом усвідомили, 

що розкрити природу тексту можна лише через вихід за межі власне синтаксису 

і семантики на комунікативний рівень, який «перетворює текст зі статичного 

структурного утворення на динамічний комунікативний дискурс» [12, с. 34]. 

Аналіз підручників, посібників, збірників вправ і завдань із синтаксису 

для здобувачів вищої освіти філологічних спеціальностей ЗВО дає підстави 

констатувати відсутність в них матеріалів, які б повною мірою сприяли 

формуванню в майбутніх філологів комунікативно-прагматичних умінь і 

навичок. До завдань, які вони презентують, практично не залучені дискурсні 

фрагменти для виявлення в них прагматичного потенціалу, адже дослідника 

дискурсу передусім цікавлять мовленнєві інтенції адресанта, що породжують 

його стратегії й тактики, оцінки, емоції щодо відображеної дійсності, адресата 

та змісту повідомлення. Важко не погодитись з образним висловлюванням про 

дискурс /текст, запропонованим Н. Формановською: «… це дволикий Янус, 

який обертається для дослідника то процесом поєднання висловлювань за 

«присутності» особи, яка творить, то результат зв’язку речень у певну 

синтаксичну текстову структуру» [12, с. 35]. 

З-поміж завдань до вправ у проаналізованих збірниках не натрапили на 

такі, як-от: «Визначте сферу спілкування, соціальні параметри адресанта і 

адресата, їх мотиви і цілі у запропонованій комунікативній ситуації, а також 

її темпоральні та локальні компоненти»; «Прокоментуйте текст виступу 

щодо реалізації в ньому принципів кооперації Г. Грайса. Які з постулатів, на 

вашу думку, порушені? Які наслідки виявлених порушень?»; «Проілюструйте 

доречне використання максим такту, великодушності, схвалення, скромності, 

згоди, симпатії Дж. Ліча. Чи завжди дотримання інтересів інших, схвалення 

дій співрозмовника та збільшення його вигоди доречне у спілкуванні? Чи 
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пов’язане уміння йти на компроміс, досягати консенсусу з максимою згоди 

Дж. Ліча? Аргументуйте свою позицію»; «Як відомо, бути ввічливим – це 

надавати партнерові ту соціальну роль, на яку він претендує. Ввічливість – це 

ще й соціально-культурний компонент спілкування, естетична та 

прагматична категорія, а також дієвий мовний/мовленнєвий механізм 

діалогічної взаємодії. Продемонструйте ці положення на конкретних 

прикладах (власних або дібраних із текстів художньої літератури). Зверніть 

увагу на доцільність використання ти-/Ви-форм спілкування»; «Одним із видів 

схвалення у вигляді люб’язності, приємних слів є комплімент. Наведіть 

приклади компліментів, які піднімають настрій партнерові, створюючи 

сприятливий мікроклімат у процесі спілкування, та компліментів, що 

руйнують його і навіть можуть призвести до конфлікту»; «Спробуйте 

заповнити невиражені фрагменти комунікативної ситуації у вигляді 

передтекстових пресупозицій та затекстових імплікацій»; «Наведіть 

приклади національно специфічних стереотипів у процесі спілкування, 

схарактеризувавши їх прагматичний потенціал»; «Наведіть приклади з 

текстів художньої літератури, які ілюструють заміщення неприйнятних 

номінацій евфемізмами. З’ясуйте причини і наслідки їх  використання»; 

«Визначте, спираючись на аналіз звертань, статус і ролі комунікантів, 

характер їхніх взаємин. Чи дозволяють вони адресантові реалізувати його 

комунікативну інтенцію?» та ін. Подібні завдання суттєво доповнюють 

інформацію про одиниці комунікації, представлену в синтаксисі, акцентуючи 

увагу на їх прагматичному потенціалі, що уможливлює формування дискурсної 

компетенції майбутніх філологів. 

Звернімо увагу, що у певній комунікативній ситуації вербальна реакція 

адресата може бути відсутньою, проте таке мовчання – комунікативно значуще, 

оскільки воно містить інформацію про психологічний та емоційний стан 

комунікантів, їх соціальний статус, про небажання відповідати, незнання 

відповіді та ін. (функції акту мовчання як комунікативної одиниці усебічно 
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дослідив С. Крестинський [7]). Однак такі комунікативні одиниці взагалі не 

представлені ні у підручниках із синтаксису, ні у відповідних збірниках вправ і 

завдань. Це, безумовно, пріоритет прагматики.  

Висновки та перспективи досліджень. Отже, послідовне утвердження 

ідей антропоцентризму в науці призвело до «поєднання різноманітних знань в 

цілісну систему» [10, с. 193] й актуалізувало міждисциплінарні дослідження,   

з-поміж яких вирізняється прагмалінгвістика, що не виключає провідних 

постулатів і концепцій традиційного синтаксису як вершини мовної системи, 

проте уможливлює формування дискурсної компетентності здобувачів вищої 

освіти на комунікативно-прагматичних засадах, збагачуючи їхнє уявлення про 

сутність та функції мовних одиниць.  

Негативний інформаційний вплив глобального комунікативного простору 

на людину й інтенсифікація соціальної напруги, що нерідко переходить в 

агресію, зумовили потребу відновлення екологічного балансу у сфері 

мовленнєвої комунікації, тому перспективу подальших наукових пошуків 

доречно пов’язати з вивченням прагмалінгвістичних аспектів мовленнєвої 

толерантності як основи для формування гармонійної життєдіяльності мовної 

особистості та її ефективної соціальної взаємодії. 
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В современных условиях вопрос о воспитании социальной 

ответственности актуален как никогда, так как социальная ответственность 

является одним из основных факторов благополучного духовно-нравственного 

развития личности. 

Вопросом воспитания социальной ответственности занимались такие 

исследователи как: А.В. Белов, И.А. Гладышева, О.В. Донева, В.М. Иванова, О. 

А. Лаврентьева, О. Е. Пазина, В.Н. Подшивалов. 

В своих трудах А. С. Макаренко отмечает, что ответственность 

заключается не только в том, что человек боится наказания, а в том, что он и 

без наказания чувствует себя неловко, если по его вине испортилась или 

уничтожена вещь. Именно такую ответственность нужно воспитывать в 

современном поколении, особенно важно воспитывать ответственность в тех 

случаях, когда затрагиваются интересы других людей, т. е. интересы общества 

[9, с. 236]. 

Формируя собственное чувство ответственности, человек защищает себя 

от деиндивидуализации. Следовательно, ответственность – категория этики и 
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права, отражающая особое социальное и морально-правовое отношение 

личности к людям, к обществу (человечеству в целом), которое характеризуется 

выполнением своего нравственного долга и правовых норм [14, с. 11]. 

Как отмечает А. Г. Спиркин, чувство ответственности сопровождает не 

любой поступок личности, а только социально значимый. Объективная основа 

ответственности перед социумом и самим собой, по мнению исследователя, – 

это реальная связь общества и человека, имеющая противоречивый характер. 

Кроме того, социальные условия оказывают влияние на проявление 

ответственности субъекта. Ответственность как форма проявления 

взаимодействия личности и общества носит и личный, и общественный 

характер, существует не только ответственность человека перед обществом, но 

и общества перед человеком [12, с. 22]. 

В своих исследовательских трудах А. Ф. Гулевская отмечает, что 

ответственность – это нравственное качество личности и категория этики, 

отражающая способность человека отвечать за свои поступки, возможность для 

общества подвергать эти действия моральной оценке, а «социальная 

ответственность» интерпретируется как приобретенная личностью способность 

анализировать собственные и чужие поступки и действия при помощи 

психолого-педагогического инструментария [3, с. 8]. 

Социальная ответственность – это диалектическая взаимосвязь между 

личностью и обществом, характеризующаяся взаимными правами и 

обязанностями по соблюдению предписаний социальных норм, их выполнение, 

влекущее одобрение, поощрение, а в случаях безответственного поведения, не 

соответствующего предписаниям этих норм, – обязанность претерпеть 

неблагоприятные последствия и их претерпевание [13, с. 135]. 

По мнению О. В. Доневой, социальная ответственность – это устойчивое 

личностное образование, развивающееся в процессе обучения и воспитания, 

определяющее поведение детей и взрослых на основе осознания ими 

социально-правовых норм, принятия духовных и нравственных ценностей 
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общества, особенностей личного выбора, преобразования общественно-

значимых ситуаций через организацию деятельности, достижения 

поставленных целей и преодоления возникших препятствий [4, с. 14]. 

А. В. Белов под социальной ответственностью понимает осознание 

субъектом последствий его деятельности для окружающих и для общества в 

целом и добровольное принятие на себя обязанностей, связанных с 

социальными ожиданиями и заботой о других [1]. 

Социальная ответственность – это такой уровень сознательного, 

избирательного отношения к своим действиям, поступкам и 

взаимоотношениям, когда личность проявляет готовность и способность 

учитывать интересы и потребности других людей, принимать во внимание 

социальные обстоятельства и предугадывать социальные последствия [4, с. 44]. 

Согласно точке зрения зарубежных ученых М. Мескона, М. Альберта, Ф. 

Хедоури, человек несет ответственность перед обществом, в котором 

функционирует, помимо сверхобеспечения эффективности, занятости, прибыли 

и соблюдения закона. В обществе сложились определенные представления о 

том, как должен вести себя человек, чтобы считаться добропорядочным 

воспитанным членом сообщества. Формирующаяся на этой основе точка 

зрения, в значительной мере определяемая общественными ожиданиями, 

сводится к тому, что человек должен ответственно действовать в таких 

многочисленных сферах, как защита среды обитания, здравоохранение и 

безопасность, гражданские права, защита интересов потребителя и т.п. [10]. 

Исследователи утверждают, что «социальная ответственность, в отличие 

от других видов ответственности, подразумевает определенный уровень 

добровольного отклика на социальные проблемы со стороны общества. Этот 

отклик имеет место по отношению к тому, что лежит вне определяемых 

законом или регулирующими органами требований или же сверх этих 

требований» [10, с. 104]. 
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В статье Л. А. Крапивиной «Исследование формирования социальной 

компетентности подростков в разновозрастных объединениях гуманистической 

направленности» говорится, что социальная ответственность предполагает 

внешнюю и внутреннюю обусловленную необходимость соблюдения основных 

правил, требований, принципов, традиции коллективной жизни [6]. 

Следовательно, понятие «социальная ответственность» рассматривается 

через призму соблюдения социальных норм и императивов и предполагает 

наличие социального контроля в системе общественных отношений. 

Сама по себе социальная ответственность сформироваться не может, она 

требует целенаправленного процесса воспитания и самовоспитания. 

Формирование именно социальной ответственности очень индивидуально 

и различно. Осознание социальной ответственности наступает только при 

наличии трех условий. Первое – свободы воли человека и понимание 

ответственности перед самим собой за свои слова, действия, поступки; второе – 

возможность выбора разных вариантов поведения и понимания 

ответственности перед другими людьми за его результаты; третье – 

обязательного контроля из вне за выполнением взятых обязательств [6, с. 419]. 

По мере развития общества понятие термина «социальная 

ответственность» меняется, с одной стороны, в направлении выработки 

механизмов, препятствующих распылению (диффузии) коллективной 

ответственности, а с другой – в направлении дифференциации ее форм. Это 

приводит к появлению новых форм социальной ответственности: 

корпоративной, экологической, информационной, предотвращающей 

(охраняющей) ответственности за трудно прогнозируемые, но потенциально 

опасные виды деятельности (связанные, например, с генной инженерией) [1, с. 

7]. 

Как полагает А. В. Белов, механизм реализации социальной 

ответственности включает три уровня [1, с. 8]:  
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• субъективный (представлен целями, ценностями, мотивами и 

выбором). Непосредственная связь ценностных ориентаций с предвидимыми 

социальными последствиями и принятием за них ответственности возникает в 

момент выбора и принятия решения и обусловлена тем, что в основе ее лежит 

принцип уважения к человеку;  

• личностно-психологический (включает систему личностных смыслов, 

инициативу и волевое усилие). Отличительной особенностью социально 

ответственного поведения является его инициативность и добровольность, 

когда волевое усилие направленно на преодоление затрудняющих действие 

обстоятельств (страха, предубеждения окружающих, необходимости 

организации других участников, финансовых затрат и др.). Мотивы социально 

ответственного поведения характеризуются низким уровнем развития 

побудительной функции при одновременно высоком уровне 

смыслообразования;  

• практический (поступок). Высшим проявлением социальной 

ответственности является поступок как целостно личностно-значимое и 

нравственно окрашенное действие человека, ориентированное на социальное 

благо, реализацию смысложизненных ценностей и свобод. 

А. Ф. Гулевская выделяет функциональную структуру социальной 

ответственности, она предполагает, что весь ее сложный многоплановый 

характер можно объединить в три компонента [3, с. 9]: 

• когнитивный – система усвоенных личностью знаний о социальной 

ответственности;  

• мотивационный – система, включающая в себя мотивы социальной 

ответственности;  

• деятельностный – система, включающая в себя готовность 

осуществлять осознанный выбор линии поведения. 

В свою очередь, И. А. Гладышева выделяет многообразные функции 

социальной ответственности [2]: 
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1) ценностно-ориентирующая – ориентирует в нормах, ценностях, 

традициях общества;  

2) нормативно-регулирующая – выражает нравственные отношения, 

комплекс моральных требований и способов регуляции поведения в 

сообществе;  

3) преобразующая – способствует трансформации имеющихся знаний в 

убеждения, систему взглядов на мир вокруг себя, на себя и свое место в этом 

мире.  

Как полагает А. В. Белов, в современном обществе социальная 

ответственность из завершающего элемента социального действия 

(описываемого схемой «ценность – поступок – ответственность») превращается 

в принцип практического поведения, предваряющий поступок и позволяющий 

гармонизировать деятельность человека (схема «ценность – ответственность – 

поступок»). Социальная ответственность как принцип практического поведения 

может рассматриваться в качестве основания всей социальной жизни, 

задающего общие требования к человеческому общежитию, социальным 

отношениям и нормам поведения в обществе [1, с. 9]. 

Рассматривая вопрос о социальной ответственности В. М. Иванова и А. Г. 

Красножон полагают, что как любое социальное явление, социальная 

ответственность может быть классифицирована. В основе критериев такой 

классификации они выделяют различные формы социальной ответственности, к 

ним относят моральную, религиозную, философскую, политическую, 

правовую, научную, эстетическую. 

Следовательно, социальная ответственность является важнейшей 

характеристикой личности, проявляющейся во всех сферах жизнедеятельности 

индивида, выступает критерием оценки его взаимоотношений и 

взаимодействия с другими членами социума, и занимает определенное место в 

системе жизненных ценностей человека [5]. 
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Социальную ответственность можно определить как добровольное 

принятие на себя субъектом социальной деятельности обязанностей, связанных 

с социальными ожиданиями и понятием заботы, предполагающие осознание 

последствий осуществляемой субъектом деятельности для общества в целом 

[1]. 

По мнению О. А. Лаврентьевой, «социальная ответственность – это 

процесс и результат развития устойчивого характерологического качества 

личности, включающего в себя осознанное отношение к своим решениям, 

действиям и поступкам на основе ценностей и доверительного отношения к 

миру, к деятельности и к самому себе» [7, с. 44]. 

Социальная ответственность на каждом этапе своего развития 

предполагает использование специфических принципов самоорганизации 

личности. 

Так, В. Н. Подшивалов отмечает три основные модели структурирования 

таких принципов [11, с. 23]. 

Первая модель исходит из принципа абсолютизации и расчета. Если этот 

тип модели становится ведущим в деятельности, то степень социальной 

ответственности личности снижается. При таком подходе духовные и 

нравственные критерии остаются на уровне подсознания личности и их 

влияние на мотивацию поведения оказывается ослабленным. А поскольку 

общество не может игнорировать соблюдение основополагающих духовно-

нравственных критериев организации и осуществления деятельности, оно, 

посредством общественного нормотворчества, устанавливает санкции за их 

несоблюдение, т. е. сохраняет формальную социальную ответственность.  

Для второй модели социально ответственного поведения личности 

характерны такие приоритетные духовные и нравственные критерии, как 

совесть, справедливость, честь и достоинство, человечность, 

доброжелательность по отношению к понятиям прагматизма, гедонизма, 

расчета. Следует заметить, что при наличии такой иерархии ценностных 
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ориентаций негативные проявления прагматизма и гедонизма не перерастают в 

свои крайние формы (жестокость, бесчеловечность, стяжательство), что 

позволяет формировать реальную социальную ответственность личности. 

Третья модель социальной ответственности личности связана с 

приоритетностью двух групп ценностных критериев в организации ее 

деятельности. При таком сбалансированном подходе социальная 

ответственность, как правило, оказывается менее зрелой и системной; в 

поведении личности наблюдаются отклонения от общественных требований к 

феномену социальной ответственности, что и вызывает необходимость 

применения внешних санкций. Такое состояние социальной ответственности 

можно охарактеризовать как переходное [11, с. 24]. 

Социальная ответственность проявляется субъективно как степень 

переживания человеком ответственности за себя и за свою жизнь в целом, 

активна в достижении цели. 

В свою очередь, О. А. Лаврентьева выделяет следующие критерии 

(компоненты) социальной ответственности [7, с. 57]: 

• когнитивно-аналитический критерий характеризует объем, глубину, 

характер знаний о социальной ответственности, осознание личностью ситуации 

социальной ответственности, степень осмысленности суждений о сущности и 

значении социально ответственного поведения; 

• деятельностно-рефлексивный критерий описывает степень 

включенности личности в социально ответственное поведение и деятельность, 

характер отношения к такому поведению, наличие рефлексивности себя как 

субъекта социально ответственного поведения, показывает степень 

осознанности решений, действий;  

• эмоционально-волевой критерий характеризует переживания 

значимости проявления социальной ответственности, включает в себя 

особенности эмоциональных переживаний при выборе действий, акцентирует 

внимание на волевых усилиях личности;  
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• ценностно-мотивационный критерий отображает отношение личности 

к проявлению социальной ответственности, степень осознания мотивации 

социально ответственного поведения, включенность социальной 

ответственности в иерархию ценностей личности. 

В современных условиях развития общества содержание понятия 

«социальная ответственность» изменяется: она определяется как социальное 

качество субъекта, выражающее нравственную позицию человека в отношении 

предвидимых последствий деятельности, связанную с совестью, 

самоконтролем, самооценкой, зависящую от его профессиональной 

деятельности, полномочий и меры власти при принятии решений [1]. 

Таким образом, социальная ответственность – это добросовестное 

принятие на себя обществом, группой, индивидом обязанностей по развитию и 

решению социальных проблем, а также взаимосвязь между личностью и 

обществом, характеризующаяся взаимными правами и обязанностями при 

соблюдении предписаний социальных норм, преобразования общественно-

значимых ситуаций через организацию общественной и индивидуальной 

деятельности, достижения поставленных целей и преодоления возникших 

препятствий.  

Понятие «социальная ответственность» рассматривается через призму 

соблюдения социальных норм и императивов и предполагает наличие 

социального контроля в системе общественных отношений. 
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Насильство в сім’ї є однією з актуальних проблем сучасної соціальної 

роботи, якій присвячені численні теоретичні дослідження вітчизняних та 

зарубіжних науковців. Практичне її розв’язання передбачає систему роботи 

фахівців різних галузей та інститутів: соціології, психології, соціальної роботи, 

правоохоронних органів. 

Інтерес дослідників та практиків викликає пошук дієвих форм, методів, 

технологій профілактики насильства, виявлення та подолання його наслідків 

для окремих членів родини та сім’ї в цілому, реабілітація жертв насильства. 

Навіть, якщо від домашнього насильства потерпає тільки матір, то діти як 

свідки автоматично стають теж жертвами психологічного насильства. За 

положеннями Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно 

жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська 

конвенція, 2011 р. CETS№ 210) діти-свідки домашнього насильства визнаються 

його жертвами. 

У науковій літературі досліджуються соціально-психологічні особливості 

жертв подружнього насильства – О. Д. Шинкаренко (2000), А. А. Собко, 

https://orcid.org/0000-0003-4864-1512
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Н. В. Волинець (2017), аналіз зарубіжного досвіду насильства в подружніх 

стосунках – І. А. Грабська (1998), арт-терапевтичні методи в роботі з жінками, 

які постраждали від подружнього насильства – М. В. Кісельова (2007), 

Н. П. Ярощук (2013), соціально-психологічна корекція стану жінок, які зазнали 

насильства в сім’ї – О. М. Савчук (2005), соціально-психологічні технології 

роботи з окремими цільовими групами: жінками-жертвами (потенційними 

жертвами) та чоловіками-кривдниками (потенційними кривдниками) – 

К. О. Кальницька (2014). 

Проте, на наш погляд, поза увагою залишаються діти, які виховуються в 

умовах вчинення батьком домашнього насильства над жінкою-матір’ю. 

Враховуючи, що сім’я є цілісною системою, порушення стосунків між батьком 

та матір’ю, конфлікти, приниження жінки, насилля над нею неминуче 

відображаються на емоційному стані та поведінці дитини, характері взаємодії 

як батьків з дитиною в цілому, так і на окремій взаємодії батька з дитиною та 

матері з дитиною. Дисгармонійні, конфліктні стосунки між подружжям 

впливають на моделі поведінки її у соціумі та майбутній власній родині. Таким 

чином, дитина нерідко стає свідком насильства над матір’ю, опосередковано 

переживаючи його, і потребує соціально-педагогічної підтримки та супроводу 

за умови виникнення цієї ситуації в родині. 

Така робота повинна здійснюватись шкільною психологічною службою, 

до якої входять психолог та соціальний педагог закладу загальної середньої 

освіти. За «Положенням про психологічну службу у системі освіти України» 

(наказ МОН від 22.05.2018 № 509) соціальний педагог: проводить 

просвітницьку та профілактичну роботу з питань запобігання та протидії 

домашньому насильству, надає допомогу дітям і сім’ям, постраждалим від 

насильства. 

Згідно з пунктом 32 «Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи 

у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 

ознакою статі» (Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. № 658) 
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інформація про факти домашнього насильства над матір’ю дитини може бути 

передана уповноваженими особами, які координують заходи по захисту та 

допомозі постраждалим особам і роботи з кривдниками, Психологічній службі 

закладу загальної середньої освіти лише у випадку добровільної 

поінформованої згоди постраждалої особи (матері). Якщо домашнє насильство 

вчиняється стосовно дитини, то такої згоди не вимагається [1]. 

Таким чином, інформація про випадки, коли діти стають свідками 

домашнього насильства над матерями, не завжди доводиться до фахівців 

Психологічної служби закладу загальної середньої освіти. Це свідчить про 

недосконалість законодавства і незахищеність прав дітей у таких випадках, а 

також ускладнює проведення Психологічною службою закладу загальної 

середньої освіти роботи з такими дітьми, спрямованої на захист їх прав та 

забезпечення належних умов для  морального і соціального розвитку.  

Соціально-педагогічна робота з дітьми, матері яких є постраждалими від 

домашнього насильства відбувається у декілька етапів. 

На першому етапі одним із головних завдань соціального педагога є 

виявлення таких дітей за зовнішніми проявами поведінки діагностичного 

інструментарію. Для дітей-спостерігачів характерні: почуття тривожності, 

провини та безпорадності, що вони не можуть зупинити конфлікти між 

найдорожчими людьми, замкнутість у собі або агресія до оточуючих, 

амбівалентні почуття до батьків. 

У діагностичній роботі фахівці Психологічної служби використовують 

психодіагностичні методики виявлення та протидії домашньому насильству 

щодо дітей, визначені Листом МОН України від 30.10.2018  № 1/9-656 [2]. 

Спираючись на результати діагностики розробляють індивідуальний план 

роботи з дитиною, враховуючи ситуацію в родині, глибину конфлікту батьків, 

рівня «втягнутості» дитини в конфлікт, емоційної прив’язаності до кривдника-

батька чи постраждалої-матері, вікових соціально-психологічних особливостей 

дитини в залежності від віку. 
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Завдання соціального педагога у роботі з дітьми-спостерігачами 

домашнього насильства: мінімізація впливу конфліктів між батьками на дітей, 

яка включає підтримку дітей, формування адекватного ставлення до 

адекватного ставлення до «Я-образу», об’єктивної самооцінки, розуміння, що 

конфлікт і його розв’язання стосується тільки батьків. 

Проте результативність соціально-педагогічна роботи з дітьми, матері 

яких є постраждалими від домашнього насильства, підвищиться за умови 

включення батьків у цю роботу, бо головну роль у підтримці дитини відіграють 

близькі люди – сім’я. 
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Динамічні політичні, економічні, соціальні зміни в сучасній Україні 

потребують відповідних перетворень у системі внутрішніх справ. Відповідно до 

Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» [1] державної політики у сфері 

реформування системи правоохоронних органів є коригування мети, завдань та 

функцій діяльності правоохоронців. Основною метою реформування 

Міністерства внутрішніх справ є формування дієвого інституту правової 

держави [2], де захищаються права людини та створення державної інституції 

відповідно до європейських стандартів.  

Важливим елементом позитивних змін у правоохоронних органах є 

реформування відомчої системи освіти Міністерства внутрішніх справ. У 2015 

році було розроблено та затверджено Концепцію реформування освіти в МВС 

України [3]. Міжнародним центром перспективних досліджень (МЦПД) 

проведено опитування експертів для визначення найсерйозніших перешкод у 

проведенні реформи освіти органів внутрішніх справ. На думку експертів 

найсерйознішою проблемою для реформування є непрофесійність  виконавців. 

Реальна реформа потребує не лише зміни системи, але і зміни способу 

мислення виконавців реформи, реалізації нової філософії. Досвід і практика 

реформ освіти у багатьох країнах засвідчує, що успішна реформи здійснюється 
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не менше 5-8 років (з постійним моніторингом і корекцією), а системні 

результати проявляються через 10-12 років.  

Реформування відомчої системи освіти Міністерства внутрішніх справ 

потребує принципових змін в освітньому середовищі та належної професійної 

підготовки педагогічних працівників. Сьогодні потрібні педагогічні 

працівники, що володіють сучасними професійними здібностями та мають 

високі інтелектуальні й творчі можливості. Виклик часу покладає на систему 

освіти Міністерства внутрішніх справ нову відповідальність.  

Досвід підготовки працівників поліції в Німеччині вказує на високі 

вимоги до дидактичної кваліфікації педагогічних працівників освітніх установ 

міністерства внутрішніх справ. Для роботи викладачем у вищій школі поліції 

необхідно здобути сертифікат навчального курсу «Професійні компетентності 

викладача вищої школи», «Дидактика вищої школи» та регулярно 

підтверджувати педагогічні здобутки. Для обміну педагогічним досвітом та 

інноваціями у 2016 р. було засновано дидактичне об’єднання викладачів 

університетів поліції Німеччини (DIDAktik). У США багато років діє асоціації 

педагогів та тренерів правоохоронних освітніх закладів (ILEETA). Щороку 

асоціація збирається на підсумкову конференцію де обирають кращих педагогів 

і тренерів з підготовки правоохоронців. 

Сучасна освіта правоохоронних органів потребує широкого використання 

діалогічної стратегії міжособистісних впливів (партнерської взаємодії). 

Діалогічні відносини передбачають не лише взаємну повагу та співпрацю, а й 

готовність до критичного й дивергентного мислення. Від педагогічних 

працівників вимагається переходити від процесу передачі знань до формування 

активного середовища для здобуття компетенцій, від навчання до учіння, від 

методик навчання до опанування та презентацій сучасних освітніх методологій. 

Освіта правоохоронних органів як процес передання суми знань має 

поступитися місцем освіті здобуття компетентностей.  
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Важливо щоб педагогічні працівники не вводили курсантів у світ професії 

майбутнього правоохоронця, а влюбили їх в цей світ, відкрили незвичайні 

можливості для творчого усвідомлення та самореалізації. Організація навчання, 

як творчого процесу дає широкі можливості ініціативі курсантів, бо лише 

жагуче прагнення стати професіоналом, спрямованість на успіх робить людину 

професіоналом. Важливо щоб курсант не був споживачем знань, а став їх 

творцем, зі стороннього споглядача перетворився в активну діяльнісну 

особистість. Щоб професія правоохоронця не сприймалася для курсантів лише 

як сума технологічних прийомів і спосіб заробляння грошей, а стала його 

способом взаємовідношення з оточуючим світом, способом його активного 

буття. Щоденне, активне зацікавлення пізнання таємниць професії, здобуття 

мудрих законів життя та роботи, готовність перевірити цікаву ідею в своїй 

діяльності, засвоїти її – ці риси є важливими для майбутнього працівника 

Національної поліції. 

Ефективність підготовки сучасних правоохоронців в значній мірі 

залежить від сприятливого освітнього середовища. На підготовку рішучого, 

сміливого, культурного, інтелектуально-творчого, вольового працівника поліції 

для роботи в сучасних динамічних умовах значний вплив має кадровий 

потенціал освітніх закладів. Згідно синергетичного підходу у відкритих 

системах відбуваються каталітичні вузли – аналогічно з явищем автокаталізму, 

коли умовою отримання певної речовини в хімічних реакціях має бути участь у 

них самої цієї речовини, що спрямовує та підсилює реакцію. Яскрава, 

самобутня особистість педагога в навчальних закладах відіграє роль такого 

каталізатора, що є необхідною умовою розвитку, самоутвердження і 

самореалізації особистості працівника правоохоронних органів.  
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Формування суспільства знань країни зумовлює необхідність 

розроблення теоретико-методологічних засад організаційних механізмів 

управління впровадженням державного стандарту загальної середньої освіти 

(ДСЗСО) всіма ланками ієрархічного ланцюга: державного управління, 

управління навчальним закладом, управління суб´єктами навчального процесу. 

Наразі йдеться про реалізацію пріоритетних складових механізмів управління 

процесом реалізації змісту освіти суб´єктами навчального процесу – методів, 

засобів, форм.           

Якість упровадження ДСЗСО значною мірою залежить від добору і 

використання методів педагогічної діяльності вчителя та навчально-

пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання. У педагогічній літературі 

поняття «метод» тлумачиться як спосіб досягнення певної дидактичної мети. 

Метод – це поліструктурне дидактичне явище. На думку В. О. Онищука, «До 

структури методів входять, як складові, дидактичні елементи, прийоми 

навчання, прийоми розумової діяльності, мотивації творчого підходу (в тому 

числі елементи проблемно-пошукової та конструктивної діяльності), а також 

моделювання, системно-структурний підхід» [1, с. 178]. Структура методів 

навчання залежить від мети, змісту навчального матеріалу, методичного 

апарату. Метод навчання Л. Я. Лєрнер розглядає як систему цілеспрямованих 

дій учителя, що організують пізнавальну і практичну діяльність учнів, 

забезпечують засвоєння ними змісту освіти і завдяки цьому досягають мети 
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навчання [1, с. 187]. Компоненти методу навчання: цілі (вчителя і учнів); 

діяльність (учителя і учнів); засоби (вчителя і учнів); суб’єкт і об’єкт (учитель – 

учень), який змінюється в процесі власної діяльності під впливом учителя та в 

процесі власної перетворювальної діяльності; результат, який відповідає 

поставленій меті.            

Основою класифікації методів навчання (за І. Я. Лєрнером) є характер 

пізнавальної діяльності учнів, обумовленої змістом освіти. Відповідно до цієї 

концепції автором виділено пояснювальноілюстративний, репродуктивний, 

проблемне викладання, евристичний, дослідницький методи навчання. 

Класифікацію методів навчання залежно від дидактичної мети, змісту і виду 

(характеру) взаємодії вчителя і учнів подає М. І. Махмутов – це: загальні 

методи навчання (монологічний, діалогічний, ілюстративний, евристичний, 

дослідницький, алгоритмічний, програмований); методи викладання 

(інформаційно-узагальнювальний, пояснювальний, стимулювальний, 

спонукальний, інструктивний); методи учіння (виконавчий, репродуктивний, 

частково-пошуковий, пошуковий, практичний). Ю. К. Бабанський розглядає 

три групи методів на основі цілісного підходу до процесу навчання: методи 

організації і здійснення навчальнопізнавальної діяльності; методи 

стимулювання навчально-пізнавальної діяльності.      

Важливою умовою підвищення ефективності реалізації змісту навчання є 

раціональний добір комплексу педагогічно доцільних методів навчання, 

використання на окремих етапах уроку чи уроку в цілому методу-домінанти. 

Для цього необхідно знати критерії добору методів навчання:     

- відповідність методів меті та завданням навчання, змісту навчального 

матеріалу з урахуванням специфіки навчального предмета;      

- принципам навчання;          

 - навчальним особливостям учнів (віковим, індивідуальним, рівню 

навчальної підготовленості, інтелектуальному фону класу тощо);    
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 - умовам та часу, відведеного на навчання;      

 - можливостям учителя (теоретична і практична підготовка, особистісні 

якості, творчий потенціал, педагогічна майстерність).    

У комплексі та педагогічній гармонії з методами використовуються у 

навчальному процесі засоби навчання як знаряддя праці вчителя та учнів, що 

сприяють засвоєнню змісту освіти, розвитку пізнавальних можливостей і 

здібностей. У сучасних ЗНЗ широко використовуються такі засоби навчання: 

об’єкти довколишнього середовища, діючі моделі, макети і муляжі, прилади і 

пристрої для навчальних експериментів, графічні і технічні засоби навчання, 

підручники, навчальні посібники, пристрої для контролю знань і умінь учнів.

 Учитель з їх допомогою організує навчально-пізнавальну діяльність 

учнів, контролює та оцінює її результативність, здійснює корекцію; забезпечує 

можливість чуттєвого сприймання учнями об’єктів та явищ, що вивчаються. 

При цьому засоби навчання використовуються як на стадії конкретного й 

абстрактного мислення, так і на стадії практичного застосування учнями знань. 

Нині у процесі навчання широко використовуються технічні засоби навчання, 

зокрема комп’ютери та аудіовізуальні засоби. Це сприяє розвитку пізнавальних 

здібностей учнів, доступності вивчення і засвоєння навчального матеріалу, 

який без перерахованих засобів навчання важко засвоюється. Раціональне 

використання технічних засобів навчання сприяє інтенсифікації праці вчителя 

та учнів, підвищенню темпо-ритму навчальної діяльності, ефективності 

самостійної роботи учнів на уроці.      

Комп’ютеризація навчального процесу – одне із важливих завдань 

перебудови школи, переводу її на якісно новий ступінь розвитку. Головною 

метою інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів є підготовка 

підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в 

інформаційному суспільстві; підвищення якості, доступності та ефективності 

освіти.             

 Все це покладає на вчителя відповідальність не тільки за підготовку учнів 
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до оволодіння комп’ютером на рівні користувача, але й методикою розробки 

комп’ютерних програм, розробку програмованих підручників, дидактичних 

матеріалів тощо. Алгоритмізація навчально-виховного процесу передбачає 

використання нових інформаційних технологій навчання, які вносять суттєві 

зміни в діяльність учнів. Для учнів розширюється діапазон пошуку шляхів 

розв’язання навчальних задач (особливо при використанні імітаційних та 

моделюючих навчальних програм); можливість отримання необхідної 

інформації без допомоги вчителя; доступ до найрізноманітніших шляхів 

творчого пошуку; учні позбавляються страху зробити помилку, тому що за 

допомогою комп’ютера вона буде виправленою і за будь-яких умов розв’язання 

навчального завдання буде доведене до логічного кінця.     

З метою підвищення ефективності добору та використання засобів 

навчання на уроці вчителеві необхідно:        

 - визначити навчальний матеріал, при вивченні якого доцільно 

застосовувати ті чи інші засоби навчання, мету їх використання на кожному 

етапі уроку;             

 - відібрати   посібникі, які є найбільш корисними для досягнення 

поставлених цілей і завдань навчання; продумати технологію їх використання. 

 У процесі спостереження та аналізу стану використання засобів навчання 

на уроці, як пріоритетних компонентів організаційних механізмів 

упровадження змісту освіти, слід з’ясувати педагогічну доцільність і 

ефективність їх раціонального добору, зокрема: об’єктів довкілля; діючих 

моделей; макетів і муляжів; приладів і пристроїв для навчальних 

експериментів; графічних і технічних засобів навчання; підручників і 

навчальних посібників; пристроїв контролю знань і вмінь учнів, комп’ютера 

тощо). Ці параметри покладено в основу технологічної карти оцінювання 

ефективності використання засобів у навчальному процесі    

 Головна мета, на сьогодні, для керівника школи – знайти таку «золоту 

середину», щоб, по-перше, у учнів було бажання відвідувати школу, було 
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бажання вчити вчитися, і з іншого боку, створити для вчителів таке 

середовище, щоб вони мали бажання та професійні компетентності давати 

учням вектор руху до отримання знань. При цьому, можуть бути використані 

різні форми організації навчання (як окремо, так і в поєднанні) навчання [2]. 

Наприклад,  фронтальна форма – це традиційний спосіб організації навчання, 

який забезпечує умови реалізації нової, однакової за змістом, інформації для 

всіх учнів класу одночасно. При цьому основні методи реалізації навчальної 

інформації вчителем є: розповідь, пояснення, ілюстрація, демонстрація тощо, 

завдяки чого здійснюється прямий, безпосередній вплив учителя на учнів, що 

збуджує у них думки, почуття, переживання, дії. При використанні фронтальної 

форми організації навчання вчителеві доцільно створювати на уроці відповідні 

ситуації. Групова форма організації навчання учнів забезпечує умови для 

диференційованого навчання з урахуванням рівня підготовки, здібностей, 

нахилів та інтересів учнів. За цих умов учні класу тимчасово діляться на 

декілька груп чи ланок, кожна з яких отримує різні навчальні завдання і 

самостійно їх виконує.        

Вчитель, в разі необхідності, консультує окремих учнів, контролює, 

стимулює хід виконання завдання, здійснює корекцію його результатів. 

Групову діяльність учнів на уроці можна уявити як процес, що включає: 

попередню підготовку учнів до виконання групового завдання, постановку 

мети та завдань, інструктаж учителя, безпосереднє виконання навчального 

завдання учнями кожної групи, використання оптимальних способів його 

виконання, розподіл обов’язків між членами групи, спостереження та корекцію 

навчальної праці учнів окремих груп, організацію контролю та самоконтролю 

виконання навчального завдання і його результативності. Групова форма 

навчання сприяє: реалізації соціально-виховних цілей, підвищенню 

відповідальності за результати праці; привчає учнів підкорятися і надавати 

допомогу іншим, до партнерства; реалізації пізнавальних цілей, підвищенню 

продуктивності праці учнів, розвитку їх пізнавальної активності та 
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самостійності; розширенню межі міжособистісних стосунків і поліпшенню 

взаєморозуміння між учнями; об’єктивності оцінки та самооцінки учнями стану 

виконання навчальних завдань.       

Індивідуальна форма організації навчання учнів на уроці забезпечує 

умови, за яких кожен учень в міру своїх фізичних та інтелектуальних сил, 

навчальних можливостей, здібностей, нахилів та інтересів, потреб оптимально 

задіяний у процесі навчання. При цьому кожен із них отримує конкретне 

завдання, яке він може виконати самостійно, незалежно від інших. 

Індивідуальні навчальні завдання – це: вправи, задачі, досліди, експеримент, 

вивчення теоретичного матеріалу, спостереження тощо. Індивідуальна 

діяльність учнів забезпечує формування їх активності, самостійності, дозволяє 

кожному з них працювати в посильному для нього темпі, досягати поставленої 

мети, отримувати задоволення від результатів праці. Важливим елементом 

індивідуалізації навчання є здійснення педагогічного керівництва самостійною 

роботою учнів, надання їм диференційованої допомоги. Вона може 

проводитися з метою засвоєння нових знань, формування і закріплення умінь та 

навичок учнів, повторення вивченого матеріалу; контролю їх знань, умінь та 

навичок. Учителю необхідно визначити зміст та обсяг навчальних завдань для 

індивідуальної роботи учнів, її місце в структурі уроку, методи та засоби 

виконання, очікувані результати.        

 Слід зауважити, що класифікація форм організації навчання на уроці 

(фронтальна, групова, індивідуальна) певною мірою є умовною – у «чистому» 

вигляді, жорстко детермінованому, жодна з-поміж них успіху у навчанні не 

забезпечує. Кожна форма вірізняєтья домінувальною ознакою організації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів, тобто в який організаційний спосіб 

набуваються знання учнів.         

 Тому закономірним є те, що, переважно на уроці вчителями 

використовується змішана форма організації навчання та її модернізовані 

варіанти, зокрема: коопероване навчання, навчальна робота у групах 
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співробітництва, кооперативні форми навчання – презентація інтелектуальної 

продукції, організація роботи учнів у динамічних групах тощо.  

 Таким чином, імплементування різноманітних форм навчання в освітній 

процес дозволить отримати позитивний ефект від знань, навичок та 

компетенцій.   
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В умовах трансформаційних процесів, зумовлених європейською 

інтеграцією України, актуалізувалася проблема приведення навчального 

процесу у вітчизняних вишах у відповідність до нових соціально-економічних 

та соціокультурних реалій.  

В. Кремень реформу освітньої системи навчання розуміє як 

цілеспрямований процес, що забезпечує виховання особистості, яка б 

відповідала вимогам культурного, морального, творчого й соціального розвитку 

[1, с. 418]. 

Серед основних чинників, котрі треба брати до уваги, можна виділити 

наступні:  

- демографічна ситуація, соціальний склад та структура сімей, в котрих 

проживають школярі та студенти, зокрема перебування за кордоном значної 

частини працездатного населення (понад 11 мільйонів чоловік); 

- зміни на ринку праці, перегляд пріоритетів щодо спеціальностей, 

кваліфікаційних рівнів, загальної мотивації до здобуття вищої освіти; 

- зміна інформаційного середовища, що оточують людину з перших 

днів життя до закінчення вишу, обсягу структури та характеру споживання та 

засвоєння інформації, інформаційне перенасичення, раннє емоційне вигорання 

та інші медико-соціальні наслідки інформатизації суспільства; 

https://orcid.org/0000-0002-4119-5663
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- зміни соціального вікового кваліфікаційного складу професорсько-

викладацького складу у вишах; 

- зміни економічної організації діяльності вишу, цінових співвідношень 

на ринку освітніх послуг; 

- істотне реформування початкової, середньої освіти, хвиля якого 

невдовзі докотиться і до вишів.  

Незважаючи на лавину змін та новацій, котрі впливають на вищу освіту 

та формують її, організація навчального процесу у вишах, як видається, все ще 

не зазнала необхідних змін. Поширення застосування електронних форм 

методичної та іншої документації не замінює та не компенсує перегляду зміни 

та структури всієї організації навчального процесу. 

Натомість змінити необхідно: 

- перелік навчальних предметів; 

- зменшити кількість аудиторних занять з групами студентів на користь 

занять з кожним студентом (оскільки ліберальне сучасне виховання дітей 

робить проблематичним підтримання контролю над студентською групою 

впродовж всього студентського заняття); 

- замінити зайві лекційні заняття тренінгами з окремих навчальних 

завдань; 

- переглянути заміщення викладацьких посад на конкурсах, що 

проводяться у сучасному вигляді, на користь більш професійної та виваженої 

системи підбору професорсько-викладацьких кадрів із залученням 

громадськості та експертного середовища, адже сьогодні група людей, котра 

працює у вищих навчальних закладах, монополізує право кооптувати у свій 

склад чи виключати з нього того чи іншого фахівця, що на практиці може 

призводити до кадрового звільнення, а то і виродження; 

- міжнародна співпраця більшості ВНЗ залишається декларативною, не 

впливає ні на професорсько-викладацький склад, ні на зміст навчального 

процесу. 
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Особливої гостроти проблема реформування освітнього процесу набула 

в умовах корона-кризи. Значне розширення застосування дистанційних форм 

навчання (он-лайн) змушує переглянути десятиліттями апробовані форми 

занять (лекції та семінари). Особливість поведінки студента та засвоєння ним 

інформації при використанні комп’ютерних технологій, змушує скоротити 

тривалість монологічного мовлення викладача, збільшити використання засобів 

демонстрації (слайди, таблиці тощо), поглибити структурування матеріалу 

(рубрикація, схематичність подачі).  

Основний акцент спілкування викладача і студента повинен 

переміститися з передачі інформації (викладання навчального матеріалу) на 

управління увагою студента та оперативний контроль ситуації на сприйняття 

почутого. 

Позитивною рисою розширення комп’ютерних технологій у спілкуванні 

викладача з студентами є можливість використання мультимедійних практик 

провідних вітчизняних та зарубіжних вишів, або ж окремих лекторів, звичайно, 

за умови дотримання авторських прав. Можна спрогнозувати, що подальше 

запровадження інтернет-технологій призведе до поглиблення фахової 

спеціалізації викладача, досягнення ситуації (в ідеалі), коли кожна тема буде 

висвітлюватися найбільш компетентним науковцем.  

Наприклад, лекцію з «Археології Середнього Царства Єгипту» 

читаватиме фахівець, котрий бере участь в археологічних розкопках. Лекції про 

філософські погляди Еммануїла Канта читатиме спеціаліст з відповідної 

проблеми, а не просто звичайний філософ, котрий побіжно з нею 

ознайомлений. 

Зростання конкуренції в інформаційно-навчальному просторі, зокрема в 

умовах розширення вивчення англійської мови, сприятиме міжнародній 

інтеграції вітчизняної освіти. 

Отже, як і будь-які кризові явища в освіті чи іншій сфері суспільного 

життя, трансформація суспільного процесу сприятиме виведенню освітніх 
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технологій на новий цивілізаційний рівень з переходом кількісних змін на нову 

якість освітнього процесу. 
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Здоров’я населення є найвищою цінністю суспільства, необхідним 

компонентом розвитку та гарантом соціально-економічного процвітання 

країни. На жаль, на сьогоднішній день українське суспільство переживає 

загострення проблем в усіх сферах життєдіяльності особистості, що впливають 

безпосередньо на стан здоров’я людини. За висновками, зробленими у щорічній 

доповіді про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та 

результатами діяльності системи охорони здоров’я України за 2018 рік, одними 

з причин низької здоров`язбережувальної функції населення є: надмірне 

паління та вживання алкоголю людством, що призводить до: високого рівня 

смертності, низький рівень середньої очікуваної тривалості життя, відсутності 

ознак подолання епідемій туберкульозу і ВІЛ/СНІДу тощо. [2; с.10]. Визначенні 

причини низького рівня здоров’я населення в Україні, порушують проблему 
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саме способу життя населення. У свою чергу, спосіб життя є основною 

характеристикою здоров’я, вплив якого значно перевищує дію багатьох 

чинників різних сфер життєдіяльності людини (економічних, екологічних, 

соціальних) на її рівень здоров’я. Саме від формування здорового способу 

життя у молодого покоління залежить рівень трудового та інтелектуального 

потенціалу України.  

Стрімкий розвиток та входження в життя інформаційних технологій як 

невід’ємного «атрибуту» життєдіяльності молоді змінює зміст процесу їх 

виховання. Така трансформація змісту процесу виховання особистості вимагає 

від наукової спільноти переосмислення підходів щодо підготовки фахівців 

педагогічної сфери, які можуть активно включитися в новий етап розвитку 

сучасного суспільства з вирішення проблем в напрямі формування здорового 

способу життя молодого покоління. 

Метою нашого дослідження є обґрунтування змісту підготовки фахівців 

педагогічної сфери до формування здорового способу життя молоді засобами 

ІТ-технологій. 

Проаналізувавши наукову літературу, варто відзначити праці з питань 

формування здорового способу життя учених О. Безпалько, А. Капської, 

Л.Міщик, С. Харченко, О. Шароватова. Питання застосування сучасних 

інформаційних технологій в освітньому середовищі досліджували Л. Білоусова, 

І. Захарова, Ю. Жидецький, М. Кадемія, К. Словак та інші. 

Запровадження новітніх інформаційних технологій в освітній галузі 

створює суттєві можливості для інтенсифікації освітнього процесу, а також 

умов, зорієнтованих на розвиток особистості майбутнього фахівця з 

розвинутими вміннями та навичками дистанційного впливу на процес 

формування у молодого покоління позитивного ставлення до здорового 

способу життя [1; с. 38]. З розвитком інформаційного суспільства з’являється 

велика кількість додаткових інформаційно-технічних засобів, які можливо 
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використовувати в напрямі популяризації, так і формування здорового способу 

життя. 

Розвиток умінь та навичок користування інформаційними технологіями у 

майбутніх фахівців педагогічної сфери дасть можливість створювати нові 

інформаційні продукти, використання яких направлене на популяризацію та 

формування здорового способу життя у молоді. Наприклад, за допомогою 

Adode Photoshop, Movie Maker, Microsoft Publisher з’являється можливість 

створення соціальних реклам, відеороликів, брошур, мотиваторів тощо, а за 

допомогою соціальних мереж «Instagram», «Facebook», платформи «Zoom» та 

на самостійно створених web-сторінках, за допомогою, наприклад, «Google 

Сайти» з’явиться можливість їх донесення до широкого загалу, зокрема 

молодого покоління. 

Отже, інноваційність та актуальність використання інформаційних 

технологій дає можливість зацікавити молодь і перетворити її з об’єктиву 

впливу на активного суб’єкта, діяльність якого, буде спрямована на 

популяризацію здорового способу життя, що в свою чергу, змінить уявлення 

про використання інформаційних технологій та гаджетів і зробить їх більш 

раціональним. 
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Зі вступом в еру діджиталізації, людству необхідно мати справу зі все 

більшою кількістю інформації. Згідно з теорією трьох революцій Тоффлера 

(аграрна, промислова та інформаційна), зараз людство стоїть на порозі 

останньої з трьох. Це являє собою перехідний етап, за якого суспільство має 

набути певних нових якостей. 

Відповідно, зі стрімким розвитком технологій, зростає необхідність 

швидко здобувати нові навички. Уже на початку ХХІ ст. було очевидно, що 

неможливо отримати всі необхідні знання без застосування комунікаційних 

технологій. Крім того, бажання здобувати нові знання може бути викликане не 

лише необхідністю, але і самою можливістю.  

Таким чином, дистанційне навчання мало всі можливості і перспективи 

для того, аби почати розвиватися і зайняти одну з фундаментальних позицій як 

складова навчального процесу взагалі. 

Із пандемією COVID19 дистанційне навчання лише набуло додаткового 

поштовху, стрімко увійшовши у тому числі до тих країн, які мали б почати 

активно його використовувати принаймні у середині 2020-х. 
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На сьогоднішній день спостерігається розвиток дистанційного навчання у 

всьому світі не лише в кількісному (збільшення кількості курсів, тренінгів 

тощо), але й у якісному плані. Якщо раніше зазвичай організовувались платні 

курси на різноманітних платформах, то зараз це – лише одна з можливих форм 

організації дистанційного навчання на комерційній основі. 

На даний момент платне дистанційне навчання можна поділити на 

наступні рівні: 

− платні курси зі здобуття певних знань або навичок з подальшим 

отриманням сертифікату з низькою вартістю (на даний момент такий курс може 

створити будь-хто, хто має ліцензію); 

− сукупності платних курсів зі споріднених тем на спеціалізованій 

платформі, що згодом може розширюватись (вартість сертифікату зростає з 

авторитетом платформи; під вартістю мається на увазі у тому числі його 

цінність в очах працедавця); 

− великі навчальні платформи, що об’єднують багато тем, але все ще 

викладають матеріал у вигляді курсів (прикладом може); 

− ВНЗ, приватні школи, які на дистанційній основі дозволяють отримати 

загальну середню (або навіть вищу) освіту. 

Таким чином, у сфері дистанційного навчання також спостерігаються 

основні ознаки глобалізації: стандартизація, укрупнення, уніфікація. Це, у свою 

чергу, надає можливість зробити певні висновки і припущення щодо того, 

якими у найближчому майбутньому будуть комерційні навчальні платформи. 

Імовірніше за все, надалі спостерігатиметься тенденція до збільшення кількості 

середніх шкіл, що спеціалізуються виключно на якісному дистанційному 

навчанні, появи і подальшому розвитку вищих навчальних закладів, які також 

спеціалізуватимуться виключно на віддаленій формі навчання. Також, 

проводячи аналогію з глобалізаційними видозмінами в інших сферах, зокрема в 

криптовалюті (створення великими економіками власних криптовалют), можна 
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зробити припущення про утворення колаборацій (співробітництва) ведучих 

ВНЗ (на внутрішньодержавному і міждержавному рівнях) з метою створення 

єдиних платформ навчання з упором на дистанційне навчання, що дозволить 

значно покращити якість освіти і частково подолати проблему відставання 

навчальної програми від розвитку науки. Крім того, це зменшить вартість 

навчання і зробить його більш доступним. 
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Тенденції розвитку сучасного суспільства спрямовані на інформатизацію 

усіх галузей виробництва, процесів розвитку науки і техніки, налагодження 

суспільного і особистого життя українців. Реалії сьогодення визначають 

необхідність широкого використання інноваційних інформаційних технологій 
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не лише в повсякденному житті, а й у розвитку освітнього процесу. 

Інформаційні технології включають сукупність засобів і прийомів пошуку, 

зберігання, опрацювання, подання і передачі графічної, текстової, цифрової, 

аудіо- і відеоінформації на основі електронних засобів комп'ютерної техніки і 

зв'язку. Інформаційно-комунікаційні технології засновані на базі персональних 

комп'ютерів, комп'ютерних мереж та інших засобів зв'язку [1]. 

 Використання новітніх інформаційних технологій в навчальному 

процесі передбачає підготовку студентів до повноцінної життєдіяльності в 

умовах інформаційного простору та сприяє розвитку інноваційних методів 

вивчення та засвоєння дисциплін. Комп’ютерно-орієнтовані технології навчання  

створюють умови для раціонального поєднання нових інформаційних технологій 

навчання з традиційними, забезпечують підвищення якості освітнього процесу та 

підготовку високопрофесійних фахових спеціалістів.  

 Система освіти України направлена на: інтенсифікацію навчально-

виховного процесу; підвищення його ефективності та якості; розвиток творчого 

потенціалу учня та студента, розвиток умінь експериментально-дослідницької 

діяльності; формування інформаційної культури; реалізацію соціального 

замовлення, обумовленого інформатизацією сучасного суспільства. Нові 

інформаційні технології відкривають доступ до нетрадиційних джерел інформації, 

підвищують ефективність самостійної роботи, дають нові можливості для 

творчості, закріплюють професійні навички та дозволяють реалізовувати нові 

форми і методи навчання [2].   

Об'єктом навчання на кафедрі гістології цитології та ембріології є 

теоретичні основи вивчення будови клітин, тканин та органів і дослідження їх 

зображень на світлотооптичному та ультрамікроскопічному рівнях, які в ході 

заняття аналізуються в структурному і функціональному аспектах. Типове 

практичне заняття проходить з використанням методичних вказівок для 

студентів (для аудиторної та позааудиторної роботи), тестів І та ІІ рівнів, 

ситуаційних задач з банку ліцензійного іспиту «Крок 1», практичних завдань, 
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які застосовуються для опрацювання матеріалу та самоконтролю. Сучасні 

реалії життя вимагають широкого використання в освітньому процесі кафедри 

нових інформаційних технологій навчання.  

Для розширеної подачі нового матеріалу на практичних заняттях з 

гістології, цитології та ембріології, навчальні кімнати кафедри обладнанні 

комп’ютерами, мультимедійними проекторами, плазмовими телевізорами. 

Студенти опановують матеріал не тільки теоретично, але й вивчають 

гістологічні мікропрепарати за допомогою світлових мікроскопів з цифровими 

камерами та замальовують їх в практикуми. Завдяки створенню системи 

комп’ютерних класів, студенти активно відпрацьовують навики розв’язування 

ситуаційних задач, що дає позитивні результати при складанні підсумкових 

модулів та іспиту, написанні ліцензійного іспиту «Крок 1», розширює знання з 

предмету і допомагає в розвитку клінічного мислення. З даним матеріалом 

студенти мають можливість працювати не лише під час практичних занять, а й 

при підготовці до наступної теми. Студенти мають можливість переглядати 

взяті з мережі «Internet» гістологічні мікропрепарати, науково-практичні 

фільми, приймати дистанційну участь в наукових конференціях та симпозіумах, 

доповнювати знання даними нових наукових досліджень, що створює умови 

для формування інформаційної культури та підвищення рівня комунікативної 

компетентності студента [ 3].  

Кафедра гістології, цитології та ембріології має необхідну базу 

методичного та демонстраційного матеріалу для проведення, як типового так і 

дистанційного навчання зі студентами: завдання І та ІІ рівнів складності по 

кожній з 60 тем практичних занять; ситуаційні задачі з бази «Крок 1»; 

електронні бази гістологічних препаратів та електронограм. Для самостійної 

аудиторної та позааудиторної роботи студентів створені практикуми 

українською, російською та англійською мовами, які містять наступні завдання: 

написати визначення гістологічних термінів; зробити позначення структур на 
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схемах та електронограмах; замалювати  мікропрепарати; розв’язати ситуаційні 

задачі «Крок 1».  

Для подачі нового матеріалу, організації самостійної роботи та контролю 

знань під час дистанційного навчання науково-педагогічними працівниками 

обраний веб-сервіс Google Classroom. Спілкування зі студентами проводиться з 

використанням платформи ZOOM. Колектив кафедри створив кілька 

навчально-контролюючих програм, однією з яких є програма, що містить 4 

блоки завдань різних рівнів складності: 1) тести першого рівня з однією 

правильною відповіддю; 2) ситуаційні задачі з бази ліцензійного іспиту «Крок 

1»; 3) тести другого рівня, які мають декілька відповідей; 4) завдання, до складу 

яких входять зображення гістологічних мікропрепаратів та електронограм. 

Завдяки даній програмі відбувається контроль не лише теоретичних знань 

студентів, а й їх практичних навичок. Навчально-контролюючі програми 

створені для студентів, що навчаються за спеціальностями «медицина» та 

«стоматологія» українською, російською та англійською мовами [4].  

Інформатизація освітнього процесу та використання інноваційних 

технологій навчання на кафедрі гістології, цитології та ембріології активізує та 

полегшує процес засвоєння знань студентами з дисципліни, сприяє розвитку 

самостійного мислення та формуванню власних поглядів і думок, дозволяє 

чітко орієнтуватися в стрімкому потоці наукової інформації, навчає аналізувати 

різноманіття фактів і явищ повсякденного життя та дозволяє студентам 

виробляти активну життєву позицію. 
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Івашкевич О.В.  

ШЕРІНГ, ЯК НОВА «ФІЛОСОФІЯ» БІБЛІОТЕК КРАЇНИ 

 

Івашкевич Ольга Валеріївна 

аспірантка кафедри культурології та інформаційних комунікацій Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтв 

 

Термін шерінг вперше був введений кілька десятків років тому (з англ. 

sharing - спільне використання або пайова участь) для опису шерінг речей - їх 

спільного використання, продовження життя шляхом передачі їх іншому. 

Шерінг - економіка спільного користування, яка дозволяє об'єднувати, в першу 

чергу, попит і пропозицію в процесі споживання різних благ. Спільне 

споживання засноване на ідеї, що зручніше платити за тимчасовий доступ до 

продукту, ніж володіти цим продуктом [1]. Простіше кажучи, можна 

колективно використовувати речі і послуги, але не обов'язково при цьому ними 

володіти. Отже, шерінг – це про ділитися, обмінюватися, користуватися разом. 

Хоч шерінг – новий напрямок, але досить швидко, успішно розвивається 

та активно проникає в усі сфери життєдіяльності людини. Зокрема, сьогодні він 

розглядається як один з найбільш ефективних і вигідних способів скорочення 

споживання ресурсів.  

Виділяють декілька етапів розвитку шерінгу: офлайн шерінг - можливість 

взяти в бібліотеці книгу і потім повернути; торрент-шерінг - онлайн-обмін 

файлами, фільмами, музикою, книгами; uber-шерінг - можливість поділитися 

цінними благами: авто або будинком; соціальний шерінг - оренда статусних 

речей замість їх покупки; усвідомлений шеренг - свідома відмова від приватної 

власності [2]. 

Шерінг - це ціла філософія, застосована в самих різних напрямках 

суспільного життя. Прикладом є освітня онлайн-спільнота Skillshare. Членський 

місячний внесок дозволяє організувати в спільноті свою лекцію або отримати 
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доступ до тисяч інших лекцій (в області дизайну, бізнесу, анімації, кулінарії). 

Класи залучають студентів, вони самі стають вчителями, і так по осі. Фінансова 

платформа Kiva допомагає підприємцям з країн, що розвиваються почати або 

зміцнити свій бізнес. Кредитори вибирають заявку, яку хотіли б 

профінансувати, і роблять внесок згідно умов платформи [1]. 

Ідеї шерінгу перспективні для бібліотеки, як соціального центру (вільний 

доступ до баз даних, порталів, збірників, зразків документів, заяв, інструкцій); 

навчального центру (безкоштовні курси для пенсіонерів за програмою 

«третього віку», курси української мови, доступ та навчання медіаосвіти та 

медіаграмотності, медіауроки, заняття медіаклубів, гуртків юних журналістів, 

навчання щодо практичних інструментів для дизайн-проектів, корисні онлайн-

сервіси); центру національних громад: збираються національні товариства 

(творчість, проекти, гранти); культурного центру (прикладом якого є нова віха в 

роботі бібліотеки - електронна доставка документів з інформаційних платформ 

видавництв, наприклад Springer Nature та Wiley) - онлайн-путівник 

бібліотеками країни «Бібліотека для тебе – Library for you» (веб- та мобільна 

версія), яка орієнтує у бібліотеках всіх населених пунктів України, надає 

інформацію про бібліотечні послуги та можливість подати новину про 

оновлену бібліотеку чи інноваційний сервіс. Онлайн-сервіс містить найбільшу 

на сьогодні базу бібліотек України — понад 16 тис. [3]; бібліо-няня 

(інклюзивний відкритий простір, де комфортно себе почувають всі - батьки з 

різновіковими дітьми і літні люди, читачі на візочках і студенти та туристи. Всі 

користувачі, без сепарації людей за будь-якими ознаками та особливими 

потребами). 

Розмірковуючи над принципами шерінгу, як нової «філософії» в роботі 

бібліотек, які можуть забезпечити їх життєстійкість та функціональність, а тому 

мають бути виписані в законі України, розглянемо наступні: принцип 

відкритості. Усі бібліотеки, крім певних в закритих установах (тюрми, лікарні, 

школи), мають стати публічними, відкритими для усіх громадян та гостей 
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країни; відкриті фонди (більшість книжок у бібліотеках – під замком, хоч є 

виключення – цінні книжки до яких є доступ тільки в читальних залах, але їх 

має бути небагато) [4]. Має з’явитися доступ до всіх фондів бібліотек, адже на 

сьогодні існує таке поняття як сховище, і туди мають доступ тільки працівники 

бібліотек; відкритість організації простору – замість окремих кімнаток та 

закутків один загальний, великий, відкритий, дизайнерські продуманий простір; 

принцип інклюзивності: в житті суспільства беруть участь різні люди і жоден з 

них, незалежно від будь яких даних, віку, стану здоров’я чи інших ознак, не 

відчуває себе виключеним. Інклюзивність знімає обмеження, які заважають 

людині отримати доступ до культури, освіти тощо. В центрі уваги знаходиться 

людина і продуманий дизайн приміщення враховує потреби всіх у 

найрізноманітніших ситуаціях для доступу та користування; принцип 

гостинності та клієнтоорієнтованості. Раніше в бібліотеках головними були 

книги, але час змінює реалії і головними мають стати – люди. Відвідувачі 

очікують відчувати себе і в емоційному комфорті і бути «ядром» 

цілеспрямованої роботи бібліотекаря (букшеринг, код-шерінг, кроватко-шерінг, 

безкоштовні підзаряджаючі пристрої до мобільних телефонів, навушники, 

вологі серветки, дезрозчини, доступ до питної води). І все навколо комунікує, 

що тобі тут раді, починаючи з графіку роботи, який не обмежує більшість 

працюючого населення у можливості скористатися послугами; принцип 

партнерства, де йдеться про співробітництво з усіма зацікавленими сторонами, 

націлений на співпрацю влади і бібліотеки, розвиток людей та громад. Через 

реформу децентралізації ключовим має стати інтеграція з життям громад, 

практичність для жителів саме цієї територіальної одиниці; принцип розвитку. 

Світ в багатьох сферах еволюціонує і бібліотеці потрібно ідейно, просторово 

прогресувати, стати модераторами розвитку, розморозити ініціативність та 

креативно мислити, нешаблонно діяти (похвилинна оренда парасольок, Wi-Fi 

через міжнародний сервіс Fon людина може надати доступ до свого 

домашнього інтернет-каналу іншим користувачам та ін.) [2]. 
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У зв’язку із нинішньою ситуацією (пандемією) бібліотеки перейшли 

працювати публічно у віртуальний простір, і є вже достатньо прикладів 

успішної роботи онлайн: онлайн конференції, вебінари, блоги з різноманітними 

рубриками, онлайн-тренінги, відеоконференції, онлайн-діалоги, конкурси, акції, 

проекти, курси (безкоштовні і платні), вебогляди; онлайн-сервіси (інструменти) 

для бібліотекарів — це програми, які не вимагають встановлення на комп’ютер 

і працюють на віддаленому сервері («в хмарі»); підручники з практичної 

медіаграмотності для бібліотек, де є розробки занять та вправ, які можуть бути 

використані під час бібліотечних уроків, занять клубів, гуртків тощо; збірники 

практичних інструментів дизайн-проєктів з методами дизайн-мислення 

пристосованими до умов бібліотек, завдяки розумінню потреб постійних 

користувачів та залученню нових; різноманітні портали, як «Портал 

медіаосвіти та медіаграмотності»: http://medialiteracy.org.ua [3]; різноманітні 

платформи, як Prometheus — платформа масових відкритих онлайн-курсів, 

перший та найбільший проект безкоштовної освіти для всіх та кожного в 

Україні: https://prometheus.org.ua. Пропонуються курси: «Цифрові комунікації у 

глобальному просторі», «WORD та EXCEL: інструменти і лайфхаки», 

«Медіаграмотність: практичні навики» тощо; різноманітні програми, як House 

of Europe «Дім Європи» — програма, що створена з метою підтримки 

професійного та творчого обміну між українцями та їхніми колегами в країнах 

ЄС і фокусується на культурі та креативному секторі, освіті, медицині, 

соціальному підприємництві, медіа та роботі з молоддю. House of Europe надає 

стипендії для працівників сфери культури та креативних індустрій, аби 

підтримати під час пандемії (https://bit.ly) [3]. 

В інформаційну епоху бібліотека – це простір для задоволення низки 

різносферних потреб громади, відтак – має бути свобода дій для культурного 

добробуту суспільства. Потрібно ствердити себе живою та потужною 

інституцією в цивілізованому світі, яка має достатньо свободи і дуже швидко 

адаптується у нових реаліях з подальшими перспективами. 

http://medialiteracy.org.ua/
https://prometheus.org.ua/
https://bit.ly/
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Щоб відповідати сучасним викликам громадян, громад і держави 

бібліотеки мають здійснити рекордний стрибок з думкою про наступні 

покоління та запропонувати нові альтернативи і зайняти гнучку позицію у 

послугах та просторі (для розвитку та навчання протягом життя, як лабораторій 

місцевих ініціатив, інформаційно-соціальних центрів, креативних та 

затребуваних шерінг-послугах).  
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GOOGLE CLASSROOM ЯК СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Краєвська Наталія Олександрівна 

асистент кафедри медіасистем та технологій  

Харківського національного університету радіоелектроніки 

 

Оскільки ситуація з поширенням епідемії COVID-19 набула дійсно 

несподіваних масштабів, необхідним стало проведення занять в дистанційному 

режимі. З’явилась необхідність радикально змінити форму подання інформації 

для якісного її сприйняття аудиторією. 

Серед засобів подання інформації можна виділити наступні: 

відеоматеріали, звукове супроводження інформації, анімація, графіки, 

інфографіка, презентації. Такий підхід дозволить поліпшити сприйняття 

інформації, яку отримує учасник навчально-виховного процесу. Він зможе 

вибрати найліпший вид наданої викладачем інформації для його сприйняття. 

В цілому така система змушує враховувати, що цікава для нього тема може 

мати ще якісь аспекти. 

Заклади вищої освіти організовують навчальний процес в дистанційному 

форматі за допомогою веб-сервісів. На сьогоднішній день ми маємо велику 

різноманітність зручних сервісів і платформ для організації освітньої 

діяльності. Було проаналізовано практику використання найбільш популярних 

веб-сервісів, таких як Google Classroom. 

Google Classroom – безкоштовний сервіс для навчальних закладів, 

некомерційних організацій і користувачів особистих облікових записів Google. 

У ньому можна створювати курси, призначати і перевіряти завдання, тестувати 

знання студентів. Він економить викладачам час, спрощує організацію 
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навчального процесу і комунікацію з учасниками навчально-виховного 

процесу. 

У Classroom немає реклами, а матеріали і дані учасників навчально-

виховного процесу не використовуються в маркетингових цілях. 

Аккаунт Google – це єдина система для входу і авторизації в сервісах, які 

пропонує компанія Google. Харківський національний університет 

радіоелектроніки використовує домен nure.ua на базі Google. 

Викладачі та учні можуть встановити додаток «Google Classroom» на 

мобільних пристроях під управлінням Android та iOS. 

Google Classroom можуть використовувати люди з повним і частковим 

порушенням зору – для них передбачені програми читання з екрану. 

Наприклад, для пристроїв iOS створений VoiceOver, а для Android – TalkBack. 

Серед основних переваг дистанційної освіти за допомогою Google 

Classroom можна виділити наступні. 

1. Доступність. Планувати навчальний процес, створювати курси, 

роздавати завдання і спілкуватися зі студентами – все це можна робити в 

одному сервісі з будь-якої точки земного шару. Відстань між студентами та 

освітньою установою (за умови якісної роботи зв'язку) не є перешкодою для 

ефективного освітнього процесу. Веб-сервіси для дистанційного навчання 

зав'язані на використанні Google Drive, Google Docs, Sheets and Slides и 

Gmail. За допомогою них можна створювати навчальні групи, додавати до 

них студентів, завантажувати необхідні навчальні матеріали, відправляти 

завдання учням, організовувати тематичні обговорення, перевіряти завдання 

та виставляти оцінки. 

2. Гнучкість. Кожен може вчитися стільки, скільки йому особисто 

необхідно для освоєння курсу дисципліни і отримання необхідних знань за 

обраними дисциплінами. 
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3. Рентабельність. Кількість учнів не є критичним параметром. В Google 

Classroom на кожний курс можна додавати до 1000 учнів та до 20 викладачів. 

При цьому кількість курсів необмежена. 

4. Модульність. В основу програм дистанційного навчання закладається 

модульний принцип. Ви можете бачити кожну окрему дисципліну, навчальний 

курс. Це дозволяє з набору незалежних навчальних курсів формувати 

навчальний план, що відповідає індивідуальним або груповим потребам. 

5. Соціальність. Навчання за допомогою веб-сервісів, таких як Google 

Classroom забезпечує рівну можливість отримання освіти незалежно від місця 

проживання і матеріальних умов. Взагалі, дистанційне навчання дає можливість 

вступити до закладу вищої освіти. 

6. Комунікація. Навчальні заклади та інші організації можуть 

використовувати Google Meet для проведення занять в форматі відеозустрічей, 

що компенсують відсутність прямого візуального контакту. Учні та викладачі 

Класу можуть приєднуватися до відеозустрічей за допомогою спеціального 

посилання, що належить вибраному курсу. Для користувачів G Suite for 

Education і G Suite Enterprise for Education ліміт на тривалість кожної 

Відеозустрічі становить 300 годин. 

У наші дні, коли практично всі види контенту переходять в цифрові, це 

відмінний шанс зробити систему освіти максимально гнучкою та 

персоналізованою. 

У Classroom викладачі можуть публікувати завдання, розсилати 

оголошення і починати обговорення, а студенти – обмінюватися матеріалами, 

додавати коментарі в стрічці курсу і спілкуватися по електронній пошті. 

Інформація про виконані роботи постійно оновлюється, що дозволяє 

викладачам оперативно перевіряти завдання, ставити оцінки і додавати 

коментарі. 

Особливості роботи в Google Classroom. 
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1. Швидке створення та налаштування курсів. З обов'язкових полів – 

лише назва курсу, інші опції допоможуть систематизувати процес навчання, 

наприклад, завести кілька розділів. Ви можете створити клас зі свого 

облікового запису, при цьому створюються папки на вашому особистому 

Google-диску. Доступ до курсу для своєї аудиторії ви можете надати за 

допомогою ключа, який автоматично генерується при створенні папки класу 

або курсу. 

 

 
Рис. 1. Вигляд створюваного курсу 

Викладачі можуть організовувати курси, запрошувати студентів та інших 

викладачів. За допомогою вкладки «Користувачі» можна запрошувати 

учасників вашого курсу використовуючи їх email-адреси. 
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Рис. 2. Вкладка користувачі 

2. Створення та перевірка завдань. На вкладці Завдання викладач може 

призначати декілька типів завдань. Для завдань можна задавати обмеження по 

термінах виконання. Якщо учасник навчально-виховного процесу повертає 

готове завдання викладачеві, у цього документа з'являється статус «Перегляд» 

(сигнал вчителю, що роботу потрібно перевірити). Викладач може повернути 

завдання на доопрацювання або ж відразу виставити оцінку. 

 
Рис. 3. Типи завдань 

Для оцінки виконаних робіт можна використовувати критерії оцінки – це 

вимоги до роботи, на підставі яких формується загальний бал або відгук.  

Після закінчення виконання завдання буде оцінено і повернуто, ви 

зможете подивитися оцінку і коментарі до кожного критерію. Для кожного з 

них задається певна кількість балів, яку можна отримати за його виконання. 
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Ознайомившись з критеріями оцінки, можна краще зрозуміти завдання і 

отримати максимальний бал.  

 
Рис. 4. Налаштування критеріїв оцінювання роботи студентів 

На вкладці «Оцінки» у вигляді таблиці будуть відображатися всі створені 

вами навчальні модулі та оцінки учасників навчально-виховного процесу (вже 

після того, як буде сформований клас). Також можна контролювати виконання 

завдання в усіх класах відразу (для яких воно релевантне). За необхідністю 

можна переглядати окремо загальну оцінку кожного учня та перевірити чи всі 

завдання виконані. 

 
Рис. 5. Вкладка користувачі 

3. Продуктивна комунікація. Спілкування можна реалізувати шляхом 

створення оголошень, які можуть бачити всі учасники курсу. Можна також 

залишати коментарі до завдань конкретного учасника навчально-виховного 

процесу в його файлі або відправляти листи електронною поштою. 
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Рис. 6. Вкладка користувачі 

Тобто, Google Classroom має всі шанси стати популярною міжнародною 

платформою для онлайн-навчання.  

Учасники навчально-виховного процесу отримують можливість гнучкої 

системи подачі інформації та можливість обирати інформацію в тому вигляді, 

який допоможе якнайкраще засвоїти наданий матеріал. Викладачі мають змогу 

контролювати навчальний процес в дистанційному режимі та оцінювати 

виконання завдань за допомогою критеріїв, які відомі та зрозуміли всім 

учасникам навчально-виховного процесу. 

 

Список використаних джерел 

1. Справка-Класс [Електронний ресурс] // Google LLC. – 2021. – Режим доступу 

до ресурсу: https://support.google.com/edu/classroom#topic=10298088. 

https://support.google.com/edu/classroom#topic=10298088


Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Інформаційно-комунікаційні технології в освіті 

© Рибалкін І.М.   
363 

Рибалкін І.М.  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У ПРОФЕСІЙНО-

ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

Рибалкін Іван Михайлович 

інженер-електронік, Державний навчальний заклад 

«Вище професійне училище №7 м. Вінниці» 

 

Навчальним закладам, зокрема професійно-технічним, притаманні 

специфічні характерні риси, які відрізняють їх від інших підприємств або 

державних установ. До таких особливих ознак належать: зосередження на 

навчальному процесі, вік учасників процесу, семестровий розподіл, можливості 

групового або індивідуального навчання та не навчальна діяльність. Таким 

чином, потреба у базових стандартах та високому рівню довіри системі 

інформаційної безпеки навального закладу є безумовною, особливо коли 

йдеться про запобігання порушенням у питаннях конфіденційності. Проблема 

стає більш критичною, якщо ми поглянемо на дослідження питань 

інтелектуальної власності або системи оцінювання, що є особливо актуальним 

для малих та середніх за розміром навчальних закладів, таких як професійно-

технічні. На нашу думку, автоматизована матриця безпеки, а також детально 

розроблений чек-лист здатні забезпечити найкращу практичну інформаційну 

безпеку. Надто, матриця уможливлює визначення рівня інформаційної безпеки 

організації, виокремлюючи її недоліки. 

Політика інформаційною безпеки організації покликана забезпечити 

захист активів цієї організації, а також вона повинна визначати особисту 

відповідальність кожного, хто має доступ до її інформаційної системи. До 

ключових питань політики інформаційної безпеки професійно-технічного 

навального закладу належить визначення критичного підходу до використання 

та розповсюдження корпоративної інформації, порядку надання доступу до 
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комп’ютерного забезпечення організації та порядку власне використання 

інформаційної системи організації, порядку реагування на випадки порушень 

правил інформаційної безпеки, а також зазначення відповідних юридичних та 

регуляторних зобов’язань.  

Першим кроком у формулюванні політики інформаційної безпеки 

професійно-технічного навального закладу малого або середнього розміру 

повинно бути усвідомлення основних засад контролю:  

1. Дотримання актуальності, що означає відповідність політики 

безпеки мінливим реаліям діяльності навчального закладу та її 

оновлювання відповідно до них. Зокрема, це означає обов’язкове врахування 

можливого виникнення загроз збереження інформації. 

2. Особиста відповідальність передбачає призначення відповідального 

працівника, який буде контролювати дотримання політики інформаційної 

безпеки упродовж її життєвого циклу, тобто під час планування, контролю за 

виконанням та оновленням. 

3. Дотримання законності передбачає відповідність поточної політики 

інформаційної безпеки навчального закладу відповідає чинній нормативній 

базі, як вітчизняній, так і міжнародній, схваленій на державному рівні та 

затвердженій нормами внутрішнього розпорядку навчального закладу. 

Основними етапами розробки політики інформаційної безпеки 

професійно-технічного навчального закладу визначено наступні: по-перше, 

аналіз усіх дієвих у закладі інформаційних потоків та їх класифікацію 

відповідно до рівня необхідного захисту; наступний етап передбачає аналіз 

загроз безпеки захищеної інформації (з цією метою використовуються різні 

методи оцінки та категорування потенційно небезпечних явищ та подій); 

останнім етапом – є аналіз наявної системи забезпечення інформаційної 

безпеки навчального закладу, враховуючи усі наявні види, методи та засоби 

захисту різних носіїв інформації, зокрема працівників підрозділів, залучених до 

опрацювання конфіденційної інформації [1]. 
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Варто зазначити, що положення та вимоги політики інформаційної 

безпеки повинні розповсюджуватись на усі структурні підрозділи навчального 

закладу, які залучені у роботі із захищеною інформацією. Основні положення 

політики можуть бути також розповсюджені на підрозділи зовнішніх 

організацій, які взаємодіють із закладом при передачі конфіденційних 

відомостей. 

У сучасному світі використання сайтів відіграє важливу роль у роботі 

навчальних закладів усіх рівнів, зокрема у професійно-технічного. При цьому 

забезпечення інформаційної безпеки сайту навчального закладу – це не лише 

необхідна умова його експлуатації, але й фактор іміджу навчального закладу в 

інформаційному просторі. Передусім варто згадати основні функції сайтів 

навчальних закладів: 

- забезпечення дистанційної доступності загальної та оперативної інформації;  

- оперативне представлення новинної інформації; 

- розміщення матеріалів навчального та методичного характеру;  

- забезпечення комунікації за допомогою систем електронної пошти та 

гіперпосилань; 

- підтримка інформаційної взаємодії з іншими навчальними закладами;  

- автоматизований прийом матеріалів у електронній формі; 

- забезпечення дискусійної площі у вигляді форуму; 

- підтримка технології дистанційного навчання [4].  

Сукупність зазначених факторів передбачають ряд можливих ускладнень 

для інформаційної безпеки сайту навчального закладу [3]: 

1. Відсутність англомовної версії сайту навчального закладу безумовно 

уповільнює інтеграцію вітчизняних навальних закладів до міжнародного 

освітнього та науково-дослідного простору; зменшує можливість залучення 

іноземних студентів до навчання в нашій країні та обмежує шанси працівників 

вітчизняних навчальних закладів брати участь у міжнародних проектах. 
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2. Пошукові системи в Інтернеті за вказаною назвою навчального закладу 

надають безліч посилань, серед яких не завжди легко одразу визначити ту, що 

спрямує безпосередньо на сайт закладу. 

3. Перешкоди пошуку інформації на сайтах різних навчальних закладах та 

невідповідність стереотипних дій пошуку на усіх сайтах, що, зокрема, 

призводить до невдалого пошуку та чималого витраченого часу. 

4. Складності, пов’язані зі здійсненням автоматизованого Інтернет-

моніторингу інформації щодо сукупності сайтів навчальних закладів. 

Таким чином, під час планування заходів управління ризиками 

інформаційної безпеки сайтів навчального закладу доводиться дотримуватись 

балансу інтересів між функціональною наповненістю залучених засобів 

захисту, їх вартістю та зручністю роботи користувачів сайту. При цьому, обсяг 

ресурсів, які можуть бути використані для забезпечення інформаційної безпеки 

сайту навчального закладу, можуть обмежуватись. Це стосується таких 

компонентів забезпечення, як фінанси, трудові ресурси, терміни перевірки 

інформації перед розміщенням її на сайті, обсяг інформації, враховуючи 

графічні матеріали та ін. Сучасне програмне забезпечення дозволяє змінювати 

«наголоси» для різних груп користувачів та специфіки їх дій, а також 

відслідковувати факти нападів на сайт навчального закладу в оперативному та 

ретроспективному режимах [2].  

Ризики інформаційної безпеки на етапі планування можуть бути пов’язані 

із кількома напрямами: ризики інженерно-технічного характеру (невірний 

вибір потужності та складу сервера, недостатня пропускна потужність каналу 

зв’язку з інтернет-провайдером, перебої постачання напруги), ризики вибору 

неоптимального програмного забезпечення для виконання розробок сайту 

навчального закладу шляхом вивчення вже існуючого досвіду створення сайтів 

(враховуючи кваліфікацію працівників, залучених до розробки сайту 

навчального закладу), організаційні ризики (неефективні рішення у формуванні 

графіків створення сайту навчального закладу, неточне визначення обсягу 
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завдань та їх послідовності), кадрові ризики інформаційної безпеки (зумовлені 

нераціональним вибором складу розробників сайту навчального закладу, їх 

досвіду роботи та стабільності умов співпраці  із закладом), ризики пов’язані зі 

структурою сайту (яку варто визначати на основі вивчення сайтів інших 

навчальних закладів із високим рівнем відвідувань та рейтингом), хакерські 

атаки (які поділяються на п’ять груп: блокування доступу до сайту взагалі, 

виведення з ладу сайту, виведення з ладу окремих сторінок сайту, 

несанкціонований доступ до інформації, підміна інформації на сайті) [5]. 

Отже, питання інформаційної безпеки є актуальним для будь-якої 

організації, і професійно-технічний навчальний заклад не є винятком. Під час 

розробки політики інформаційної безпеки важливо дотримуватись балансу 

інтересів двох категорій осіб: юридичних та фізичних, враховуючи підрозділи 

навчального закладу, які здійснюють інформаційний супровід, та користувачів 

сайту навчального закладу. Комплекс інформаційної безпеки – це система, яка 

охоплює наступні компоненти: фінансову політику навчального закладу, рівень 

розгортання та супроводу корпоративної мережі навчального закладу, кадровий 

склад інформаційного центру, політику поточного програмного та технічного 

забезпечення, і, нарешті, формування морально-етичних норм толерантної 

поведінки в інформаційних системах. 
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учитель английского языка государственного учреждения образования 

«Средняя школа №38 г.Могилева», Беларусь 

 

В современном мире крайне важно оставаться на одной волне с 

технологическим прогрессом и трудно не согласиться с тем фактом, что нашу 

жизнь сложно представить без компьютера и интернета. С приходом 

информационных технологий в различные сферы нашей жизни изменился и 

урок в современной школе. Использование информационно-коммуникативных 

технологий способствует формированию и развитию мотивации учебной 

деятельности, практическому овладению учащимися иностранным языком. 

Использование информационных и коммуникационных технологий на уроках 

английского языка имеет положительный результат. 

Обязанностью каждого педагога является не только учить, но и учиться 

самому. Современные цели обучения иностранному языку обязывают каждого 

учителя включать в свою работу технические средства обучения и 

нестандартные формы проведения учебных занятий, в том числе 

дистанционное обучение посредством различных платформ, которое особенно 

остро стоит сейчас в период пандемии; ведь именно они формируют 

метапредметные компетенции учащихся, способствуют самостоятельному 

приобретению знаний и опыта из непосредственного общения с реальной 

жизнью, развитию умения работать с быстро меняющейся информацией, 

мобильности, творчества и умения мыслить нестандартно в различных 

ситуациях. [1, с. 257] 
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Компетенция (от лат. Competentia – добиваюсь, соответствую, подхожу) 

означает круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает 

познаниями и опытом. Компетентный в определенной области человек 

обладает соответствующими знаниями и способностями, позволяющими ему 

обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней. [2] 

Правильное использование ИКТ на уроке позволяет оптимизировать 

учебный процесс, устранить учебную перегрузку учащегося, а главное – 

сделать процесс обучения интересным и индивидуальным. Мой педагогический 

опыт – это результат системной работы и непрерывного совершенствования 

методики преподавания английского языка, самосовершенствования как 

учителя через постоянный анализ практической работы. [3, с. 186] 

ИКТ сегодня становятся незаменимыми помощниками в повышении 

интереса учащихся к изучаемым проблемам; повышается качество знаний 

учащихся по предмету; достигаются определённые положительные результаты 

формирования знаний, умений и навыков учащихся; создается благоприятный 

психологический климат на уроке. 

Основными целями применения ИКТ на уроках английского языка 

являются: 

1. Повышение мотивации к изучению языка. 

2. Развитие речевой компетенции: умение понимать аутентичные 

иноязычные тексты, а также умение передавать информацию в связных 

аргументированных высказываниях. 

3. Увеличение объема лингвистических знаний. 

4. Расширение объема знаний о социокультурной специфике страны 

изучаемого языка. 

5. Развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

английского языка. 

Свою деятельность в обучении английскому языку с применением ИКТ я 

начала с подготовки дидактического материала к урокам. Сначала это были 

тесты, тексты с творческими заданиями, грамматические таблички с 
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пояснениями и примерами, карточки коммуникативно-игрового вида. 

Составляя тесты посредствам использования средств ИКТ, я получила 

возможность разнообразить виды заданий и вариантов. Учащимся намного 

интереснее поработать с небольшими текстами и интересными заданиями, 

поразмыслить над тестами, кроссвордами, головоломками. Мое внимание 

привлекли обучающие и познавательные программы на CD. Интерактивное 

обучение на основе мультимедийных программ делает процесс обучения более 

интересным и творческим,  вызывают огромный интерес у школьников. 

Учитель использует отдельные фрагменты программ, включает их в уроки 

соответствующей тематики при обучении диалогической речи, чтению, письму, 

отработке произношения и так далее. 

Только учебника и учителя для формирования самостоятельности 

мышления, способности к рефлексии (размышлению, самонаблюдению, 

самооценке) недостаточно. Необходим широкий спектр информации, 

отражающей разные точки зрения на одну и ту же проблему, предоставляющей 

учащимся пищу для размышлений, критического анализа, обобщений, 

самостоятельных выводов и решений. Современному учащемуся сегодня 

хочется знать больше о культуре других стран, он много общается, стремится 

быть всесторонне развитым, а, следовательно, учащийся получает доступ к 

культурным ценностям новой для него страны, расширяя свой кругозор. 

ИКТ позволяют учителю показать изучаемый материал с наиболее яркой 

и важной для учащихся стороны, вызвать интерес к данному вопросу; 

использование различных ресурсов, сочетание разнообразных элементов 

позволяют учащемуся получить более полные и глубокие знания, 

сформировать собственные зрительные или слуховые образы, которые будут 

способствовать лучшему усвоению материала. [3, с. 186] 

Роль учебного предмета «Иностранный язык в системе общего среднего 

образования определяется особенностями социального заказа общества, 

ориентирующего на эффективное изучение иностранных языков, которое бы 

дало широкую возможность их использования в качестве средства общения 
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между людьми, говорящих на разных языках, в контексте диалога их 

национальных культур. Мой многолетний опыт работы преподавания 

английского языка в 3-4 классах, а также опыт работы в 1-2 классах 

(факультативные занятия или платные кружки по английскому языку) очень 

хорошо подтверждает актуальность вопроса формирования коммуникативной 

компетенции учащихся, что позволило моим выпускникам успешно 

продолжать осваивать его в своей профессиональной деятельности и 

использовать язык как средство общения. Коммуникационные технологии в 

начальной школе помогают активизировать знания и умения навыков 

говорения, восприятия и понимания речи на слух, эффективно развивать 

навыки коммуникативной компетенции обучающихся. 

Исходя из классификации типов урока, я применяю ИКТ следующим 

образом. На уроке введения нового материала очень уместно использование 

презентаций. Я предлагаю учащимся визуальный ряд и прошу их прочитать 

название каждого рисунка на английском языке, далее предлагаю учащимся 

выполнить перевод на русский язык. На уроке закрепления пройденного 

материала часто использую тесты, учащиеся могут сразу же узнать результат 

работы и оценку. 

На уроке систематизации и обобщения знаний рекомендую 

непосредственно обратиться к различным источникам информации, которая 

интересна ученикам и способствует получению жизненного опыта. 

Самостоятельный поиск необходимой информации помогает формировать 

компенсаторную, социокультурную компетенции и развивает умение 

организовать самостоятельную работу учащихся. Разнообразные виды 

деятельности формируют межпредметные навыки. На уроке контроля 

использую компьютерное тестирование, которое повышает эффективность 

учебного процесса, также активизирует познавательную деятельность 

учащихся. На уроке-проекте осуществляется сбор информации и обобщение 

изученного материала. Далее идет подготовка презентаций. 
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Проектная деятельность немыслима без использования информационных 

технологий. Проект на основе информационных технологий многогранен, 

эффективен и перспективен. Компьютеры применяются учениками при 

выполнении проектов разных видов: информационных, игровых, 

исследовательских, творческих. 

Радость познания - вот что даёт использование компьютера на уроках. А 

это, в свою очередь, вместе с развитием мышления ведёт к развитию 

инициативной речи. Отличным подспорьем при проведении уроков 

английского языка являются и видеокурсы. В этом случае учитель проводит 

одновременную работу над восприятием и пониманием речи на слух и 

повторением грамматики. [3, с. 187] 

Несомненным моим успехом как учителя иностранного языка, активно 

использующим средства ИКТ на уроках и внеклассных мероприятиях, является 

активное участие моих учащихся в различных онлайн-конкурсах 

(www.metaschool.ru, www.olimpus.ru, https://anglius.ru  интернет-карусели и 

олимпиадах (https://anglius.ru  . https://infourok.ru/school) и международных 

zoom-конференциях. 

Обучение английскому языку с применением ИКТ необходимо начать с 

подготовки дидактического материала к урокам, карточки для изучения 

лексических единиц, карточки для игровой технологии изучения иностранного 

языка. Составляя такие карточки, я получила возможность многократно 

разнообразить виды заданий. С помощью таких карточек учащимся интереснее 

работать с небольшими текстами и интересными заданиями, а также 

поразмыслить над тестами, кроссвордами, головоломками. 

Мультимедийные программы позволяют реализовать комплекс 

методических, дидактических, педагогических, а также психологических 

принципов, делающих процесс обучения более интересным и творческим. 

Разнообразие тем и видов деятельности, их красочность, увлекательность, 

вызывают огромный интерес учащихся. Учитель использует отдельные 

фрагменты программ, включает их в уроки соответствующей тематики для 
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введения нового лексического или грамматического материала, обучения 

диалогической речи, чтению, письму, отработке произношения. 

Используя методы и приемы информационных и коммуникационных 

технологий на учебных занятиях по английскому языку на протяжении 

последних 15 лет, я могу сделать вывод, что правильное использование ИКТ на 

уроке позволяет оптимизировать учебный процесс, устранить учебную 

перегрузку учащегося. Мой педагогический опыт – это результат системной 

работы и непрерывного совершенствования методики преподавания 

английского языка, а также самосовершенствования как учителя через 

постоянный анализ практической работы. 
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старший преподаватель кафедры восточных языков 

Санкт–Петербургский Государственный Экономический Университет. 

 

Китайский язык, благодаря заметному своеобразию, занимает особое 

место в ряду предметов изучения и преподавания. Именно благодаря своей 

«необычности» в глазах европейского человека, этот язык представляет интерес 

для студентов, выбирающих иностранный язык в качестве предмета изучения. 

Главное отличие данного языка от других обусловлено фонетикой и 

иероглификой.  

Китайская фонетика-это первое препятствие на пути освоения избранного 

экзотического языка, особенно если родным языком у «смельчака» является 

русский. Сравнивая фонологическую структуру русского и китайского языка, 

исследования показали, что в фонологической структуре русского слова 

преобладают согласные фонемы, а в то время как фонологической структуре 

китайского-гласные. Фонологическая система русского языка, характеризуется 

консонантной доминантой, а фонологическая структура китайского языка 

(«путунхуа») вокальной доминантой, [1] благодаря тональной 

структуре. Китайские звуки значительно отличаются от звуков не только 

русского, но и английского языка и аналога звучания нет ни в одном языке. 

Полный китайский слог состоит из инициали (начального слога) и 

финали. Сочетание взрывного начала и щелевого, шипящего продолжения-
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аффрикаты инициалей; смещение артикуляции гласных звуков у носовых 

финалей; отличие финалей друг от друга характером начального гласного; [2] 

наличие придыхания у некоторых инициалей, когда на выдохе, к согласному 

добавляется своеобразный призвук, напоминающий легкий хрип; плюс 

наличие похожих звуков, которые отличаются мягким и твердым 

произношением и отсутствие противопоставления звонких и глухих согласных 

звуков, как это есть в русском языке-все это является особенностью фонетики 

китайского языка и не дает студенту «заскучать» на начальном этапе процесса 

изучения. Сочетание инициалей и финалей регламентируется определенными 

правилами, которые необходимо знать. 

Кроме того, китайский— язык тоновой фонетической системы - значение 

слова меняется в зависимости от интонации говорящего. В нормативном 

китайском языке («путунхуа») выделяют четыре тона и это еще одна 

существенная сложность в процессе изучения, особенно если студент не 

обладает музыкальным слухом. Поэтому, преподаватели часто оперируют 

понятием «поставить фонетику» - настроить вокально-фонетическую 

доминанту языка. 

Овладев фонетикой, студенту предстоит «взять следующую вершину» - 

иероглифику.   

Китайское иероглифическое письмо-графические знаки для обозначения 

значения слов. После законодательного закрепления звукобуквенного 

стандарта записи слов китайского языка китайский иероглиф, образно 

именуемый Алексахиным А. Н. «великим немым», заговорил звуками 

пекинской речи, обозначаемыми привычными для миллионов людей 

латинскими буквами. [4].  Другими словами, иероглифы – знаки, пиктограммы, 

не несущие фонетической информации, поэтому, существует латинская запись 

(пиньинь) для их прочтения. Для китайцев иероглиф имеет огромное значение, 

так как является материальной основой подтверждения древности 

этнокультурного мифа этноса хань (китайского этноса). За всю историю 
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существования иероглифической письменности, начиная со второго века до 

нашей эры-время правления первой империи Цинь и первого китайского 

императора Цинь Ши хуана, объединившего несколько царств в одно 

государство, иероглифы не единожды    подвергались унификации. [4] 

Сложные, много ярусные иероглифы, состоящие из несколько десятков черт, 

превращались в более простые и удобные для запоминания. Но упрощенных 

иероглифов тоже немало, не смотря на существующие комбинации строго 

определенных черт, из которых состоит иероглиф, необходимо запоминать 

достаточно большое количество знаков- и это еще одна трудность для студента, 

решившего овладеть китайской письменностью. В официальном списке 

наиболее употребительных знаков их около 3000, для того чтобы читать газету 

потребуется знание около 4000 иероглифов, а для того чтобы понимать 

художественные тексты, потребуется еще более. [5] 

На фоне самоотверженной работы студента с целью овладения таким 

непростым языком и преодоления немалых трудностей на пути познания, 

задача преподавателя поддержать его интерес, стимулировать развитие, 

обозначить системность, ступенчатость процесса, обосновать и 

продемонстрировать связь всех составляющих процесса. 

Что касается участия преподавателя в образовательном процессе, то надо 

отметить, что методика преподавания иностранного языка как дисциплина, 

сама по себе представляется крайне консервативной по определению и 

содержанию, но в современных условиях должна и непременно будет 

трансформироваться в рамках принципиально новых концепций преподавания. 

Одним из циклов такой трансформации должен стать коммуникативный подход 

в процессе познания иностранного языка- взаимодействие комплекса 

грамматической, лексической и коммуникативно- речевой способностей 

современного студента. [3]   
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В рамках трансформации методики, на первый план выходит важность 

выбора учебно- методического материала, где упражнения выполняют 

функцию основной единицы обучения.   

Инструменты, которыми может пользоваться преподаватель в процессе 

своей деятельности, достаточно многообразны. После того как студент 

«возьмет главные вершины» начальной стадии изучения китайского языка- 

овладеет фонетикой и иероглификой, и ,если даже после этого не передумает 

продолжать изучать язык, на первый план выходит практика тренировки 

навыков понимания на слух незнакомой речи и умение общаться с нею и 

реагировать на нее. Для этого преподаватель использует педагогические 

техники тренировки умения понимания текстов на слух, обработки 

услышанной информации, формирование навыков пересказа услышанного, или 

прочитанного и совместных действий в группе. Методика прослушивания и 

разбор незнакомого аудио текста+ формирование навыков пересказа аудио 

теста- грамотного повествовательного сообщения на конкретную тему 

(профессионального содержания), используя комбинации уже выученных и 

отработанных в результате учебных занятий основных выражений в качестве 

стержня повествования, отвечает основным компетенциям учебного процесса, 

способствуя формированию социокультурной компетенции. 

Система упражнений комбинируется и варьируется в зависимости от 

значимости отработки того или иного навыка. От комплекса тренировочных 

упражнений- подстановочных упражнений для запоминания новой лексики и 

контроля навыков умения использования пройденной грамматики до 

упражнений на формирование дискурсивной компетенции - способности 

строить высказывание в соответствии с заданной ситуацией общения. 

Упражнения с точки зрения особенностей построения взаимодействия 

преподавателя с обучающимися могут выполняться как в активном, так и в 

интерактивном формате [6]. Можно использовать такие  интерактивные методы 

как – дискуссионные методы (дискуссия, панельная дискуссия, круглый стол, 
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брейнсторминг, фокус-группа); игровые методы (деловая игра); проектные 

методы (проект); методы моделирования (моделирование практической 

ситуации); метод кейсов (анализ конкретной ситуации (case-study)); 

тренинговые методы (коммуникативный тренинг) [7];  вэб квест- выход на 

штурмовое задание для всей команды- поиск материала, перевод различных 

частей текста, чтобы собрать в общий, поиск аргументов, материалов  

Вариантом выработки коммуникативных навыков работы в группе как 

одной из форм совместной деятельности студентов, может быть работа над 

проектом с использованием коллаборативного метода работы студентов, о 

котором сейчас достаточно много говорят и начинают активно использовать в 

процессе преподавательской деятельности  (например, по переводу) - 

совместная разноплановая деятельность студентов в команде, где каждый 

выполняет свою часть работы- представляет свой вариант перевода для 

сопоставления, предоставляет дополнительные подтверждающие аргументы, 

ищет сопроводительную информацию. 

Изучение языка другого государства должно проходить через призму 

классической литературы и это еще одна важная составляющая процесса 

преподавания иностранного языка Литература дает представление об 

этнических особенностях изучаемого народа, способствует формированию 

лингвострановедческой компетенции, знакомит с представлением о морально – 

нравственных ценностях. Добавление страноведческого материала для 

расширения кругозора студента и литературных текстов для более тонкого 

ощущения языка - это важная составляющая методики преподавания 

иностранного языка. Литература неотделима от культуры – важной 

характеристики любого государства.  

Знать китайский язык, не имея представления о литературе – невозможно. 

Если говорить о более высокой ступени языковой подготовки, то 

профессиональному переводчику, необходимо знать китайскую культуру, 

владеть понятием фундаментальности китайских текстов, иметь представление 
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о том насколько значима для китайцев поэзия.  Цитирование поэзии является 

заметной составляющей в культурной, дипломатической и политической жизни 

китайцев. Начиная общение с литературой, студент получает представление о 

том насколько заметное место в художественной прозе современного 

китайского языка в качестве важного средства речевого своеобразия, занимают 

фразеологизмы - излюбленное средство художественной выразительности, 

придающее произведению самобытную национальную окраску. [11] Все это 

представляется крайне полезным в процессе познания китайской литературы.  

Что характерно, китайцы хорошо знакомы с нашей литературой и 

активно ее читают. Средне-образованный китаец вполне нормально 

воспринимает произведения Достоевского, Толстого, Островского, Чехова, 

Булгакова. Жители «Поднебесной» активно следят за нашей современной 

литературой, читают Пелевина, Солженицына. Это литература о нас и про нас. 

Мы же воспринимаем китайскую литературу гораздо сложнее, нежели китайцы 

воспринимают нашу в связи с тем, что плохо знакомы с китайской литературой 

в целом. Поэтому, складывается ситуация, когда китайцы знают о нас больше, 

чем мы о них.  

Что нам известно о китайской классической литературе? В ряду 

фундаментальных китайских текстов, оказавших воздействие на всю культуру 

традиционного Китая и сопредельных стран стоят «Тринадцатиканония»  

(«Тринадцатикнижья»)  «Пятиканония» и во главе с «Книгой перемен». 

Ценный вклад в знакомство русскоязычного читателя с китайской классической 

литературой внес Ю.К. Шуцкий, который перевел на русский язык «Книгу 

перемен», имеющую все права на первое место в китайской классической 

литературе, так велико ее значение в развитии духовной культуры Китая. 

Выраженные в нем идеи сформировали своеобразное мировоззрение китайцев. 

К сожалению, из всех существующих текстов «Тринадцатикнижья» у нас 

переведено не так много.  Благодаря переводам представителей «старой 

китайской школы» (В.А. Панасюк, С. Кучера, М.В. Крюков и др.) мы можем 
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наслаждаться произведениями классической литературы – самой оригинальной 

и необычной среди всего мирового литературного наследия. Такие романы как 

«Речные заводи» кисти Ши Найаня, «Троецарствие» - исторический роман, 

написанный Ло Гуаньчжуном, «Путешествие на Запад» фантастическое 

произведение У Ченьэня переведены на русский язык, но не так интересны 

нашим читателям, как хотелось бы. У каждого народа есть произведения 

литературы, которые с наибольшей полнотой отражает особенности и 

своеобразие национальной жизни и национального характера. В китайской 

литературе таким энциклопедическим произведением, последним в цепи 

великих классических романов стал роман «Сон в красном тереме» Цао Сюэ 

цинь, повествующий о судьбе нескольких поколений аристократической семьи.  

Знакомство с такой «высокой литературой» пусть в адаптированном виде, 

позволит студенту окунуться в исторические реалии страны изучаемого языка, 

получить информацию о нравах и обычаях, привычках и бытовых особенностях 

народа, ощутить тонкости языка и овладеть важными лингвистическими 

составляющими. Используя практический опыт перевода, узнать насколько 

китайский язык, в котором бытует огромное количество пословиц и поговорок,  

богат народными речениями, способных в живописной  форме отразить 

самобытность китайской действительности.[11] 

Приходим к выводу, что методика преподавания иностранного языка в 

целом, и китайского в частности, неотвратимо подходит к необходимости 

трансформации и развития в русле многогранности и смелости экспериментов, 

широкого использования обучающих методов и приемов взаимодействия 

преподавателя и обучающегося, активной разработки и привлечения 

разнопланового учебно- методического материала, позволяющего студенту 

познать и прочувствовать все тонкости практического применения изучаемого 

языка. 

Нет и не будет идеальных учебных пособий, поэтому, в качестве учебно- 

методической литературы должны быть использованы или комбинация 
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учебников, или составление собственных разработок с привлечением 

материалов страноведческого содержания и профессиональной 

направленности, образцов классической литературы четко выверяя и 

просчитывая все возможные способы достижения желаемого результата. 
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АНАЛІЗ ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ 

СПРИНТАРСЬКИМ БІГОМ 

 

Величенко А.М., Коротя В.В., Совгіря Т.М. 

Національний авіаційний університет 

 

Спринт – це біг або гонка на коротких дистанціях на граничних 

швидкостях в якому яскраво виражена силова спрямованість і в плані роботи 

тіла, і в плані біохімічних і фізіологічних процесів, які відбуваються в організмі 

бігуна: під час спринту мобілізуються м'язи всього тіла спортсмена, 

активізується робота зв'язок, серцевої і дихальної систем. Спринтерський біг 

вимагає ідеальної підготовки в усьому – в техніці, в силі, в витривалості – 

суворої координації руху, віртуозного володіння своїм тілом і швидкої 

орієнтації в просторі різнобічна і довга. Тому спринтерський біг – це підготовка 

заради кількох секунд на перегонах. 

Спринтерський біг під час змагань, на відміну від стайєрського, 

починається з низького старту. Це особлива технічна тонкість, яку на 

тренуваннях відпрацьовують окремо. 

Спринтерами можуть бути як і чоловіки, так і жінки різного віку. Вікова 

періодизація залежить від біологічних, соціальних та психологічних ознак.  

Чоловіки входять до зони оптимальних можливостей свого тіла у віці 22-

26 років, а жінки – в 24 роки. Від цього прямо залежать і показники їхнього 

бігу. Перші позитивні результати в спринті представники чоловічої статі 

показують в 19-21 рік, а жіночої – в 19.  

Проаналізувавши результати учасників Олімпійських ігор і Чемпіонатів з 

легкій атлетиці, можна зробити певні висновки, що всіх спринтерів можливо 

поділити на наступні вікові групи: 

– 19 років і молодше; 
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– 20-24 роки; 

– 25-29 років; 

– 30 і старше.  

Так, перша група – молоді люди, які показують результати в якості 

юніорів. Організми спортсменів ще формуються, є тенденція показувати 

абсолютно різні результати. Формування спринтерської майстерності 

відбувається іншими методами в порівнянні з їх старшими колегами. 

Друга група – спринтери, які перейшли з юніорів до молодіжної групи, і 

потребують певного періоду адаптації до стану дорослих спортсменів. 

Тренування модернізуються поступово, стаючи все більше дорослими та 

повноцінними.  

Третя група – спортсмени, в яких вже майже повністю сформувалася 

спринтерська майстерність. Їх тренування спрямовані лише на вдосконалення 

власних результатів і підтримання різного формату підготовки до змагань.  

Четверта група – бігуни, для яких основною цілюю являється 

підтримування спринтерської майстерності. Одні представники даної групи 

показують стабільні результати на забігах, інші – результати, що поступово 

погіршуються.  

Важливо звернути увагу на те, що особи жіночої статі перших найкращих 

результатів досягали, перебуваючи у другій віковій групі. Наступною 

успішною групою стала третя – 25-29 років. Це доводить, що легкоатлетки у 

віці 20-29 років завдяки здебільшого сформованому тілу та постійному 

розвитку спринтерської майстерності, здатні показувати позитивні результати. 

Незалежно від національності, найчастіше жінки перемагали на забігах саме в 

такому віці.  

Особи ж чоловічої статі показали найкращі результати на забігах в 100, 

200 та 400 м, будучи в першій та другій вікових групах. Міжнародні змагання 

доводять, що старші спринтери здебільшого програють на таких дистанціях. Це 
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зумовлено, найперше, можливостями організму. Золоті медалі у третій та 

четвертих вікових групах в основному є індивідуальними виключеннями. 

Найкращі світові результати чоловіків-спринтерів на забігах на 100 м: 

– 9,58 с: Усейн Болт (23 роки); 

– 9,69 с: Йоган Блейк (23 роки); 

– 9,77 с: Асафа Павелл (24 роки); 

– 9,90 с: Сільвіо Леонард (20 років). 

Найкращі світові результати жінок-спринтерів на забігах 100 м:  

– 10,49 сек: Флоренс  Гріффіт-Джойнер  (29 років); 

– 10,76 сек: Евелін Ешфорд (27 років); 

– 10,81 сек: Гер Мерліз (25 років); 

– 11,01 сек: Аннегрет Ріхтер (26 років). 

Для різних вікових груп вправи для спринту дещо різняться. Окрім того, 

важливо розуміти, що є 3 періоди тренувань: 

– загальнопідготовчий; 

– спеціальнопідготовчий; 

– період змагань.  

Від періоду залежить кількість тренувань на тиждень. Інтенсивність 

залежить в свою чергу від віку. Найбільш інтенсивними тренуваннями 

характеризується друга та третя вікові групи. Спринтери двох інших вікових 

груп, щоб уникнути травмувань та фізіологічних деформацій, займаються дещо 

в легшій формі.  

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що спринтом мають 

змогу займатися різні статі різного віку, проте тренування та результати в 

забігах також будуть різнитися між собою. Також, слід пам’ятати про зону 

оптимальних можливостей, індивідуальні показники, особливості різних 

вікових груп, вдосконалення та підтримання спринтерської майстерності тощо.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%82-%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81
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ПЕДАГОГІКА ТА МЕДИЧНА ОСВІТА: ТОЧКИ ПЕРЕТИНУ 

 

Височина Н.В. 

викладач кафедри іноземних мов 

Запорізький державний медичний університет 

м. Запоріжжя, Україна 

 

Педагогіка — це наука про закони та освіту людини,  що вивчає 

закономірності вдалої передачі соціального досвіду старшого покоління 

молодшому. Вона хоч і є самостійною наукою, але розвиватися окремо від 

інших дисциплін педагогіка не може. Найбільш тісно з педагогікою пов’язані 

такі науки як філософія, психологія, фізіологія та анатомія людини, 

культорологія, соціологія, історія, генетика, кібернетика, медицина. Взаємодія 

педагогіки з іншими науками відбувається шляхом використання останніх 

даних, які є в вищезазначених дисциплінах, а інколи і методів в аналізі явищ. 

Але як будь-яка самостійна наука, педагогіка має свій об'єкт і предмет. В 

якості свого об'єкту педагогіка має не окрему людину, його психіку (це об'єкт 

психології), а систему педагогічних явищ, пов'язаних з його розвитком. Тому 

об'єктом педагогіки виступають ті явища дійсності, які обумовлюють розвиток 

людського індивіда в процесі цілеспрямованої діяльності суспільства. Ці явища 

дістали назву освіти. Вона і є тою частиною об'єктивного світу, яку вивчає 

педагогіка. 

Предметом педагогіки є педагогічний (учбово-виховний) процес, з точки 

зору якого вона вивчає і проектує освіту людини. При цьому педагогічний 

процес розглядається як особливий вид взаємодії людей, а педагогіка вивчає 

сутність, закономірності, принципи, методи і форми його організації. 

Об’єктом педагогіки стає медична освіта, а предметом – педагогічна 

взаємодія між учасниками учбового процесу, яке забезпечує студентам (в 
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напрямку Сестринська справа) оволодіння основами професійної 

компетентності. 

Це питання багаторазово обговорювалось у чисельних працях, таких як 

«Про природу людини» візантійського мислителя єпископа Немезія Емеського, 

який звів в єдине ціле теорії різних медичних школ античності; доктор 

медицини Франсуа Рабле (1494-1553, Франція) в своєму видатному романі 

«Гаргантюа і Пантагрюель» розробив програму виховання, яка і нині 

використовується,  вільної та доброзичливої людини; іспанський лікар Хуан 

Уарте (1530 — 1592) у творі «Дослідження здібностей до наук» здатності душі 

поставив в залежність від тілесних особливостей людини, кліматичних умов та 

їжі; Джон Локк (1632 — 1704) отримав медичну освіту в Оксфордському 

університеті, педагогічні ідеї якого (трактат «Міркування про виховання») 

вплинули на весь наступний розвиток педагогічної думки, в тому числі й 

аналітичної 20ст.; невролог та психіатр, академік медицини В.М. Бєхтєров (1857 

— 1927, Росія) створив фундаментальні праці по статевому вихованню і 

поведінці дитини раннього віку. Засновник рефлексології, він проводив 

комплексні дослідження особистості та колективної поведінки. В.М. Бєхтєров 

зробив значний внесок в розвиток педології, кримінальної та педагогічної 

антропології, а також — в теорію виховання, профілактику й терапію багатьох 

педагогічних відхилень. 

Таким чином, реалізована вказаними роботами педагогічне трактування 

даних медицини наочно показала наскільки плідний синтез двох напрямків 

науки. Від вдалих робіт медичних наук та медичної техніки безпосередньо 

залежать цілі галузі педагогіки: фізичне виховання, гігієна. Педагог потребує 

знань в основних засадах, що містяться в переліку самостійних галузей 

медицини, які вивчають будову та функції здорового організму: анатомії, 

фізіології, гістології, біохімії та ін. В свою чергу майбутнім медичним 

працівникам корисні принципи, підходи й знання педагогічної антропології та 

педагогіки.  
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В сучасному ж світі професія медичної сестри набула нових рис, 

збільшився обсяг функціональних обов’язків. Нині це фахівець, який повинен 

мати високі моральні якості, проявляти розуміння та доброзичливість, бути 

готовим прийти на допомогу [3, с.54]. 

 Навчальна мета в медсестринстві полягає у вмінні  вислухати пацієнта, 

провести з ним бесіду; встановити комунікативні взаємовідносини і усвідомити 

важливість доброзичливого ставлення до пацієнтів. 

Під час надання медичних послуг та медичної допомоги реалізуються 

професійно-педагогічні компетентності, які розглядаються як володіння 

знаннями, уміннями і навичками здійснювати просвітницьку діяльність серед 

населення, визначати потребу й рівень знань пацієнта і його родини, рівень їх 

домагань та складання плану інформування щодо елементів само- і 

взаємодогляду, та, використавши всі механізми навчальної взаємодії, 

забезпечити теоретичну підготовку та практичне відпрацювання елементів 

догляду. Це допоможе передбачати, запобігати, уникати потенційних проблем 

пацієнта та забезпечить його відносно комфортний стан, попередить 

ускладнення, викликані захворюваннями [4, с.9]. 

Медсестринський догляд і медична допомога повинні зробити більше, ніж 

просто лікувати з метою полегшення страждань. Вони повинні давати 

можливість пацієнту учитися, розширяти свої знання з тим, щоб він міг сам 

регулювати власне здоров’я. Мета медсестринської педагогіки полягає в тому, 

щоб краще озброїти людей знаннями, необхідними для прийняття правильних 

рішень з питань, що стосуються їх здоров’я та благополуччя [1]. 

Межа між педагогікою та медициною є дуже тонкою, частіше працівники 

і медичної сфери обслуговування, і педагогічної не помічають наскільки тісно 

пов’язані їхні професії. Педагог використовує медичні знання, щоб краще 

зрозуміти сутність людської природи, зокрема з психології, анатомії, фізіології 

та неврології. Медичний працівник повинен вміти правильно донести 

інформацію до пацієнта, дотримуватись правил спілкування, щоб не образити 
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почуття людини, при цьому не обходиться без елементарних навичок з 

педагогіки, дидактики, культури спілкування. 

Отже, при тому що, медицина та педагогіка мають різні об’єкти, обидві 

дисципліни споріднює мета. Якщо завданням медицини є підтримка 

здорового ладу в суспільстві, то завдання педагогіки полягає у навчанні та 

виховані компетентних працівників медичної сфери обслуговування, що в свою 

чергу слугує для розвитку подальшого кращого майбутнього людства. 
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Україна перебуває на етапі реформування освітньої системи. Реформа 

«Нова українська школа» (НУШ) докорінно змінює підходи в організації 

освітнього процесу. Змінюється образ самого вчителя, який отримує додаткові 

ролі: наставника, фасилітатора, порадника, партнера. Успіх реформи у значній 

мірі залежить від вчителя, його вміння вчитися, змінюватися, вірити у те, що 

робиш. Так, за словами відомого британського експерта з питань освіти Кена 

Робінсона, реформи самої замало, потрібна трансформація усієї системи освіти, 

зміна акцентів в напрямку до уяви, творчості та новаторства. У реформу 

повинні вірити ті, хто її реалізує, хто своєю щоденною роботою змінює себе, 

свої традиційні підходи, наближаючись до цінностей, які закладені в реформу 

НУШ. 

Професійним стандартом вчителя початкових класів визначено перелік 

загальних та професійних компетентностей учителя, до яких разом з 

громадянською, соціальною, культурною, лідерською та підприємницькою 

увійшли: 
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- предметно-методична; 

- інформаційно-правова; 

- психологічна; 

- емоційно-етична; 

- педагогічне партнерство; 

- інклюзивна; 

- здоров’язбережувальна; 

- проектувальна; 

- прогностична; 

- організаційна; 

- оцінювально-аналітична; 

- інноваційна; 

- рефлексивна; 

- здатність до навчання впродовж життя.  

Документом на законодавчому рівні окреслено чіткі орієнтири 

подальшого професійного розвитку вчителя. Він дозволяє об’єктивно оцінити 

професійні компетентності педагога під час його сертифікації. 

Одним із провідників реформи є процес сертифікації вчителів початкових 

класів – добровільна процедура, яка спрямована на пошук агентів змін. 

Сертифікація допомагає вчителю розкрити свій потенціал, підвищити 

впевненість у своїх силах, а також є можливістю на власному досвіді навчити 

дітей вчитися. Особистість вчителя завжди відігравала важливу роль в 

освітньому процесі. Місія сучасного вчителя НУШ ще ширша, адже він не 

лише виховує, навчає, а й мотивує, підтримує, розуміє, надихає. Кінцева модель 

випускника НУШ, як особистості, інноватора та патріота, покладає на вчителя 

додаткову роль – вчитися та змінюватися разом із учнем, зрощувати справжні 

людські якості в учневі, який ростиме громадянином світу, відчуваючи 

відповідальність за власні вчинки. При цьому бути самим відповідальним та 

реагувати на зміни у суспільстві, зростати та працювати над собою. 
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Про педагогічний вплив вчителя на учня говорили багато науковців та 

практиків. Так, на думку відомого грузинського педагога, засновника методу 

гуманної педагогіки Ш. Амонашвілі, любов виховується любов’ю. Доброта 

виховується добротою. Чесніть виховується чесністю. Співчуття – співчуттям, 

взаємність – взаємністю, духовність – духовністю, дружба – дружбою, 

відданість – відданістю, сердечність – сердечністю. Культура виховується 

культурою, а життя – життям. Перелік таких педагогічних аксіом можна 

продовжувати, підкреслюючи значний вплив особистості вчителя на учня. 

Дорослий і дитина, на думку Ш. Амонашвілі, є єдиним цілим, вони є один для 

одного і вихователями, і вихованцями, і вчителями, і учнями. Їх взаємний вплив 

важко не переоцінити. 

Вчителювання, за висловленням британського освітнього експерта 

К. Робінсона, це не просто робота чи професія. Це форма мистецтва. Ні розмір 

класу, ні соціальне становище учнів, ні умови навчання, ні інші чинники не 

мають такої ваги, як учитель, який надихає учнів навчатися [6, с. 108 ]. Вчитель 

НУШ не лише організовує освітній процес, відповідно до вимог нового 

Державного стандарту початкової освіти, орієнтуючись на очікувані результати 

навчання. Він, в першу чергу, створює сприятливе освітнє середовище для 

навчання, в якому дитина почуває себе комфортно, не боїться висловлювати 

власну думку, почувається захищеною та потрібною. Організовує виховне 

середовище, спрямовуючи свою діяльність на формування лідерських якостей, 

системи загальнолюдських цінностей, патріотичних почуттів та емоційної 

стійкості. А найголовніше – навчає самих дітей навчатися. Найкращі вчителі – 

наставники та провідники, які виховують у своїх учнів упевненість, 

допомагають їм знайти свій шлях і спонукають повірити в себе [6, с. 115]. 

Американський соціолог та футуролог, один із авторів концепції 

постіндустріального суспільства Е. Тоффлер стверджує, що у ХХІ столітті 

неграмотні не ті, хто не вміє читати і писати, а ті, хто не вміє вчитися, а ще – 

забувати те, чого навчився, й перевчатися. Саме тому сучасний вчитель має 
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постійно працювати над своїм саморозвитком. Якщо на початку ХХІ століття 

передбачалося підвищення кваліфікації раз на п’ять років, то новим Порядком 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників 

передбачено їх постійне професійне зростання.  Все для того аби якомога 

ефективніше побудувати власну траєкторію розвитку та навчити цьому своїх 

учнів. 

У 2020 році Всесвітній економічний форум оприлюднив список навичок, 

які будуть затребувані у 2025 році  [7]. Серед них: аналітичне мислення і 

інноваційність, активне навчання,  комплексне розв’язання проблем, критичне 

мислення і аналіз, креативність, оригінальність і ініціативність, лідерство і 

соціальна включеність (впливовість), технології, життєздатність, 

стресостійкість і гнучкість, розв’язання проблем і формування ідей. 

Аналіз навичок, які будуть актуальними для учнів у найближче 

десятиліття, дозволяє акцентувати увагу на компетентностях, якими повинен 

володіти вчитель НУШ та його ролях [3]: 

• Ментор – наставник, який готовий ділитися з дитиною власним 

досвідом. 

• Коуч – допомагає досягти поставленої мети. 

• Фасилітатор – забезпечує ефективну групову комунікацію. 

• Тьютор – допомагає формувати цілісну особистість, працює з 

п’ятьма сферами: інтелект, воля, емоції, фізичний та духовний розвиток. 

• Новатор – використовує новітні технології та сучасні техніки. 

Ураховуючи місію реформи НУШ, спробуємо окреслити пріоритетні 

напрямки діяльності самого вчителя: 

 навчає навчатися, 

 зацікавлює дитину до навчання, 

 не лише слухає, а й чує учня,  

 допомагає дитині почуватися захищеною у стінах школи, 
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 допомагає відчувати себе впевненою,  

 акцентує увагу на сильних сторонах учня, допомагає розгледіти та 

розвивати таланти, 

 допомагає іншим приймати особливості кожної дитини, 

 не критикує, а підказує (дитина не повинна боятися помилятися, 

адже помилка – це життєвий досвід дитини), 

 постійно самовдосконалюється та розвивається, 

 працює на засадах партнерства, реалізовуючи спільну мету: 

щасливе доросле життя, 

 володіє інструментами коучингу, фасилітації, медіації, освоює 

новаторські практики провідних науковців та переймає досвід педагогів-

новаторів, 

 надихає та надихається, 

 вміє співпереживати, розуміти почуття інших та виражати свої. 

Фахівці у галузі освіти Т. Вагнер та Т. Дінтерсміт зазначають, що 

призначення  педагога полягає у вмінні навчати дітей основам наук чи 

допомагати їм та навчити самих навчатися. На думку дослідників, багато 

педагогів ототожнюють  поняття «навчати» та «навчити навчатися». На думку 

дослідників, лише незначна частина засвоєного матеріалу закріплюється в 

пам’яті на тривалий час. А близько 70% щойно прочитаного чи почутого 

людина забуває майже одразу [1, с. 223-224]. Отож, завдання вчителя навчити 

дитину навчатися, зацікавити до вивчення, заінтригувати. Дитина повинна 

стати активним учасником процесу. Адже, щоб учень чогось навчився, він 

повинен постійно думати, висловлювати свою точку зору, ставити запитання й 

відповідати на них [1, с. 224]. Прогрес у навчанні буде тоді, коли учнів 

долучають до обговорення, дебатів, де точка зору дитини і її думка 

враховується та є важливою. Вчитель працює з учнями, які потребують 

постійної уваги, розуміння, підтримки. Дуже важливо вміти не лише слухати, а 

й чути учня, формувати взаємовідносини на засадах діалогу та довіри. Учень, 
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який не боїться помилятися, висловлювати свою думку, в майбутньому значно 

впевненіший у собі, має відчуття власної гідності, вміє стратегічно мислити. За 

словами К. Робінсона, якщо ви не голові помилятися, навряд чи у вас щось 

вийде оригінальне. Важливо не лише давати можливість для розвитку 

творчості, уяви. Значно важливіше давати можливість дитині робити помилки,  

без страху бути покараним за це. Саме такі невдалі спроби наближають дитину 

до креативності та оригінальності. Сьогоднішня помилкова невдала ідея може з 

часом  стати визначним винаходом людства, якщо дитина не боятиметься 

помилитися. Не відомо, чи знали б ми про американського винахідника 

Т.Едісона сьогодні, якби він боявся у свій час робити помилки та 

експериментувати. 

Педагог у співпраці із батьками для формування у дитини впевненості у 

своїх силах має приділяти значну увагу формувальному оцінюванню. Такий вид 

оцінювання допомагає вчителю прослідкувати особистий поступ кожного учня. 

Важливо, при цьому, оцінювати його діяльність, а не давати оцінку особистості. 

Під час такого оцінювання дитина має розуміти, що єдина людина з якою вона 

має себе порівнювати – це вона вчора. 

Не потрібно порівнювати учня з іншими дітьми, адже в такому випадку 

доросла людина продовжує себе порівнювати з оточенням і росте із відчуттям 

неповноцінності. Саме формувальний підхід в оцінюванні успіхів дитини, який 

покладено в основу реформи НУШ, сприятиме повноцінному розвитку 

особистості дитини. Вчитель повинен підтримувати в учневі віру у власне “Я”. 

Дитина повинна вірити, що вона може впливати на суспільство, може своїми 

діями та малими кроками робити вклад у розвиток громади, держави, що вона 

може щось змінити.  Лише впевнений у собі вчитель зможе зрощувати 

впевненого у собі учня. Хваліть дитину не за результати, а за спроби, зусилля, 

за те, що вона не побоялася і зробила певний крок до мети. Дитина повинна 

відчувати, що її підтримують та довіряють. Головне – не боятися 

експериментувати, вчитися на своїх помилках та отримувати задоволення від 
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процесу реалізації своїх ідей.  Американский лауреат Нобелівської  премії з 

економіки Джеймс Хекман стверджує, що чим раніше ми інвестуватимемо в 

дітей, тим кращі результати матимемо [8]. На думку науковця, саме «м’які 

навички» (як-от вміння долати труднощі, знаходити рішення, ставити цілі та 

докладати зусилля для їх досягнення, наполегливість, комунікативні навички) 

прямо впливають на матеріальне становище майбутнього дорослого, його 

успішність. Дж. Хекман довів, що діти, в навчанні яких фокусувалися на 

розвиток соціально-емоційних навичок, інвестували у їх розвиток та творчий 

потенціал, показували в дорослому житті кращі результати. Школа – це також 

інвестиція у фізичний, інтелектуальний, емоційний розвиток учня, але його 

кінцевий результат залежить від вдало підібраних інструментів у роботі з 

учнями та особистості й майстерності вчителя.  

Вчитель повинен вміти співпереживати. Це вміння допомагає йому 

знаходити спільну мову з учнями, які виховуються в різних сім’ях, з різною 

системою виховання та культурою. Допомагає відчувати емоції, як наявні, так і 

потаємні, зрозуміти внутрішній стан дитини.  

Наш світ постійно змінюється, але незважаючи на це, педагогу важливо 

взяти на себе роль наставника та орієнтира в житті учнів. Психотерапевт 

Гордон Ньюфельд і лікар Габор Мате, які досліджують взаємовідносини діти - 

батьки, відзначають, що втрата зв’язку між ними негативно впливає на 

психоемоційний розвиток дитини. Уявіть, що ви заблукали в незнайомому місті 

чужої країни, ви не маєте можливості розуміти їх мову та спілкуватися. Від 

безпорадності, ви розчаровуєтеся. Уявіть, що вам запропонували допомогу на 

вашій рідній мові. Ця людина стає для вас близькою і ви намагатиметеся з ним 

продовжити контакт [4, с. 260-261]. Так само і з дітьми. Їм потрібен орієнтир, 

наставник. Не потрібно чекати, щоб цим орієнтиром стали однолітки, уявні 

віртуальні друзі, які є сліпим орієнтиром, рухом без видимої цілі. Ним повинен 

бути педагог, який значну частину часу проводить із дитиною та може 

окреслити чіткі орієнтири та траєкторію руху учня. У майбутньому такі діти 

https://www.independent.co.uk/news/science/personality-iq-success-wealth-factors-determining-prospects-intelligence-careers-james-heckman-a7880376.html?fbclid=IwAR3pmmwFSz5bcESIIYretDG8TU98WaNro7Tb3KSmTFeXcaLV9ecR4glXYVk
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довіряють батькам, педагогам, наставникам, діляться з ними своїми 

проблемами, а не шукають кому довіритися на вулиці чи в віртуальній мережі, 

сповненій небезпек. При цьому, вчитель повинен мати лідерські якості та вести 

учнів за собою. 

Про важливість лідерських якостей у людини говорить і канадський 

експерт із досягнення лідерства Р. Шарма, який окреслює дві ролі, притаманні 

людині – лідер та жертва. Справжній вчитель-лідер вміє окреслювати цілі, 

бачить сильні сторони кожної дитини, підтримує у них віру у свої сили, 

допомагає іншим сприймати кожну дитину із її особливостями. Лише вчитель із 

лідерськими якостями по-справжньому може згуртувати учнів класу, бути для 

них позитивним прикладом поваги, допомоги та співпраці, може вирішувати 

конфлікти, вислухати різні сторони, зрозуміти відмінність у їх поглядах і 

знайти рішення, яке влаштує всіх. Такий педагог вміє переконувати вести за 

собою, зацікавлювати щоденними завданнями. Він може надихати та 

надихатися, адже лише натхненні лідери змушують людей до руху вперед за 

допомогою привабливих ідей та спільних місій [2, с. 259]. Такі педагоги можуть 

формулювати спільну мету, щоб надихнути інших іти за собою.  Саме 

засновники теорії емоційного лідерства Д. Гоулман, Р. Бояцис та Е. Маккі у 

книзі «Емоційний інтелект лідера» говорять про «натхненне лідерство», як 

навичку емоційного інтелекту [2, с 76]. Саме такі вчителі, які щиро вірять у 

реалізацію Концепції НУШ, можуть впевнено вести за собою учнів, слідуючи 

орієнтирам, допомагаючи учням відкривати у собі лідерські якості. Д. Гоулман 

розповідає про опитування учнів і вчителів, яке демонструє тенденцію до 

збільшення рівня емоційних негараздів сучасного покоління дітей, які більш 

самотні й пригнічені, сердиті й нестримні, нервові й схильні до хвилювань, 

імпульсивні й агресивні [5, с. 151]. Враховуючи це, вміння вчителя 

співпереживати, розуміти почуття інших та виражати свої особисті почуття, 

висловлюватися зрозуміло і з емпатією до учня, позитивно реагувати на всі 
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ситуації, є важливими навичками в умовах НУШ та запорукою успіху освітньої 

реформи в Україні. 

 Педагог НУШ, як батьки у перші роки життя дитини, допомагає робити 

учневі перші кроки на його освітній площині. І якими вони будуть, в значній 

мірі залежатиме саме від вчителя. 

На сьогодні багато світових освітніх систем зіткнулися з кризою. Замість 

надихати вони демотивують та не дають життєво необхідні навички. Освітні 

системи втратили зв’язок з реальністю та не допомагають дітям бути готовими 

до життя в еру інновацій та технологічного прогресу. Тож саме від особистості 

вчителя сьогодні залежить, яким буде нове покоління українців та наскільки 

швидко відбудеться процес реформування та трансформації освіти в Україні. 
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Структура управления внутри университетов является решающим 

факторов в том, насколько эффективны предпринимаемые действия 

руководства университета в попытке совершенствования некоторых систем и 

структур вуза. Учитывая, что мир вокруг меняется с большой скоростью и 

технологии модифицируют все стороны жизни человека, университета, как 

важнейшая образовательная платформа высшей школы должна также 

подвергаться изменениям. Всемирная модернизация захватывает весь мир от 

Юго-Восточной Азии до Европы и Африки накладывая отпечаток на 

жизнедеятельность людей. С другой стороны, почему и нет, если действительно 

существует запрос на внесение корректировок и рассмотрение других методов 

и подходов к изучению насущных вопросов социального управления вузов. 

Особенно это актуально сейчас в рамках последствий пандемии и 

неизвестности, которой покрыто будущее системы образования на 

отечественном и зарубежном поприще. 

Высшие учебные заведения с точки зрения социального менеджмента 

воспринимаются как социальный сектор имеющий свою особую специфику. 

Рассматриваемая оболочка этого явления дает не ясную и порой не правдивую 

картину. Внешний анализ положений в высших учебных заведениях может 
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говорить о консервативных методах организации и требованиях, исходя из 

определенных реалий. Однако если взглянуть вглубь ситуации и разобраться 

какие процессы управления протекают сейчас в вузах, становится ясно, что 

принципы социального управления в России подвергаются коренным 

динамическим изменениям. Трансформационные процессы набирают силу, 

хоть это и происходит в узкой группе лидирующих вузов. Тем не менее больше 

всего о своем будущем беспокоятся наиболее сильные и развитые вузы: за 

последние пять лет они осознали себя на плацдарме мировой конкуренции и 

предпринимают все попытки следовать новым трендам.1 

Общее положение на рынке и за рубежом оказывают немалое влияние на 

развитие высшей школы в России. В наше время вузы получают свободу, но в 

то же время новые обязанности, на основе которых появляются новые 

структуры. Возникающие структуры имею большие сходства с тем, как 

организуют бизнес-модели предприниматели нашего времени. Для борьбы в 

конкурентной среде и выполнения надлежащих функций и целей создаются 

структуры стратегического менеджмента, маркетинга, управления проектами, 

попечительские советы, корректируются цели деятельности и общее 

направление движения. Всё это ориентируется на диджитализацию и новые 

технологии, которые частично определяют где будет находиться и как будет 

выглядеть эта отрасль образования в будущем. 

Требуется сказать, что, как и любые государственные учреждения, 

высшее учебное заведение регулируется определенным сводом правил, 

прописанным в законодательстве Российской Федерации, которое определяет 

основные положения внутренней и внешней деятельности вуза. Помимо этого, 

сам вуз также устанавливает свой устав, в соответствии с которым 

обеспечивается функционирование всех структурных подразделений, а также 

принципы единоначалия и коллегиальности.2 

Учреждения высшего образования с точки зрения управленческого 

процесса структурами являются довольно сложными. Эффективность 
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функционирования достигается слаженной работой всех элементов 

иерархической системы. От этого зависит жизнеспособность, гибкость и 

динамичность существования и актуальность для тех, кому требуется 

образование и тех, кто хотел бы по окончанию хотел бы получить 

максимальные преимущества, которые возможно получить после полного 

периода обучения. Открытый доступ к самой передовой информации, 

стимуляция получения знаний и навыков, которые обеспечивают 

конкурентоспособность на рынке труда, это главная прерогатива. Наиболее 

распространенными организационными структурами в российских вузах среди 

всех существующих являются: 

1) Линейная организационная структура. Используются функциональные 

под системные организации (на основе «шахтного» и управленческого 

принципа построения (маркетинг, производство, лабораторные разработки, 

экономическая составляющая, управление кадрами и т.д.). Каждой подсистеме 

соответствуют более низкие уровни функционирования, выполняющие рядовые 

специфические задачи. Итог службы любой работы оцениваются показателями, 

которые показывают реализованные ими цели и задачи. 

2) Дивизионная структура управления характеризуется расширением 

организации, расширением профильных направлений деятельности, общей 

диверсификацией и усложнением инженерно-технической базы вуза в рамках 

инвентаризации и обновления. 

3) Матричная (программно-целевая) структура управления. В такой 

структуре подчинение исполнителя происходил сразу двум субъектам, 

директору функциональной службы, которые обслуживает нужды 

руководителя и самому руководителю, осуществляющему управление всем 

вузом. При таком раскладе главе проекта необходимо сотрудничать с двумя 

группами подопечных: с основными сотрудниками и с работниками 

функциональных отделов, которые временно находятся в его подчинении и 
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только в узком профиле. Такая распространенность говорит о том, что эта 

структура является наиболее предпочтительным среди отечественных вузов. 

Иерархический тип структуры содержит много видов. Несомненно, 

преимущество на сегодняшний день принадлежит линейно-организационной 

структуре. Во множестве  вузах России реализуются всевозможные матричных 

схем управления. 

Университет является объектом менеджмента. Его главная задача 

выполнение, расширение и совершенствование образовательных услуг и 

продуктов, для обретения благоприятного общественного эффекта. С каждым 

годом к выпускникам вузов растут и повышаются требования со стороны 

работодателей. Выпускник нового поколения должен располагать гибким 

мышлением, иметь опыт на практике, а также вводить различные новшества в 

производство. На данный момент происходит урезание правительственного 

финансирования университетов и институтов, что влечет за собой потребность 

оказания коммерческих образовательных услуг, тем самым вынуждая учебные 

заведения отстаивать каждого потенциального студента. Сильное 

соперничество заставляет образовательные организации использовать 

технологию высокоэффективного контроля ради внедрения и продвижения 

своих услуг на рынок. Образовательные организации и учреждения, которые 

существуют, придерживаясь устаревших традиций и рассчитывают только на 

финансовую помощь от правительства, в современном мире они рискуют 

оказаться банкротами, так как необходимо учитывать все перемены в 

окружающей среде. 3 

С этого следует, что вузам находясь в условии рыночных отношений, в 

которых вынуждены фигурировать образовательные организации, крайне 

важна верная управленческая стратегия предприятия. Удачно подобранная 

коммуникативная стратегия гарантирует обеспечить правильное внедрение 

учебного заведения в экономическое общество. Тем самым гарантировать спрос 

на его услуги, заинтересовать компаньонов по бизнесу, предоставить четкое 
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понимание представление об образовательном учреждении работникам, 

увеличит его популярность и статус, кроме того найти новые возможности для 

его будущего процветания. 

Университет в структурном представлении является предметом 

осуществления управления руководством, каждый из которых уполномочен 

своей определенной деятельности. Общее руководство университетом 

осуществляет ученый совет, являющийся выборным представительным 

органом решающий многие глобальные вопросы вуза. В его состав входят 

непосредственно ректор, являющийся самым уполномоченным по правам и 

возможностям управления структурой должностным лицом, по заключению 

ученого совета ректоры университетов, деканы факультетов, как и выборные 

члены из числа педагогов, работников и студентов, которые были выбраны на 

заседаниях соответствующих структурных подразделений и выбранные на 

конференции научно-педагогических работников.4 

Если мы говорим о получении высшего образования, как о ступени, 

которая открывает нам путь к более высокой степени звания, то можно назвать 

следующую структуру вуза:  

- первой ступенью является неполное высшее образование, оно является 

базовым и благодаря ему можно продолжить образование на следующих 

ступенях. 

- вторая ступень подразумевает собой обучение и получения 

академической степени бакалавра наук по избранному направлению. Имея 

степень бакалавра, желающие получить квалификацию или научную степень 

могут продолжить образование, перейдя к третьей ступени. 

- третья ступень высшего образования – это аспирантура. На данном 

этапе идет подготовка лиц к будущему получению степени кандидата наук. 

В современном мире главная цель высшего образования сводится к  

развитию индивида профессионала способного творить, стремящегося к 

самосовершенствованию,  самообучению, заинтересованного в изучении новых 
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технологий, обладающий необходимым багажом знаний для осуществления 

профессиональной послевузовской деятельности. 

Становление процедуры объединения образовательной деятельности 

раскрывает новые условия к качеству приготовления бедующих 

преподавателей, которые будут прекрасными специалистами на рынке труда. 

Все это приводит к необходимости обновления образовательных учреждений и 

интеграция в инновационные вузы. Я считаю, что понимание эффективной 

деятельности учебного заведения  подразумевает правильный  

подход к: 

-  организации образовательного процесса; 

- анализу качества обучения бедующих преподавателей и их достижения; 

-  организационной культуре вуза. 

Если мы говорим о социальных принципах улучшения показателей, то 

внедрение в образовательный процесс новых технологий это разумное 

применение имеющихся возможностей элементов структуры учебного 

процесса. Что предполагает собой накопление материала и управление им, а 

также передача опыта, обеспечение доступа и жесткий контроль.  Модель 

инновационного обучения предусматривает: 

1. заинтересованность студента в образовательном процессе 

(безучастное отношение не приветствуется); 

2. делается упор на результативность и показатели как опору 

социальной и профессиональной компетенций. 

3. достижение установленных задач подразумевает использование 

методов передового общественного менеджмента. 

 Необходимость улучшить качество высшего образования стоит на 

главном месте в российском обществе. Добиться этого возможно путем 

подготовки высококвалифицированных профессиональных  сотрудников 

образовательного учреждения. Ключевые моменты  теоретической 

методологической основы описаны как в работах отечественных, так и 
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зарубежных ученых. Эти труды посвящены разнообразным вопросам, в том 

числе рабочего стимула сотрудников и создания комфортных условий 

труда.Согласно мнению многих социологов, компетентность сотрудников 

напрямую коррелирует со следующими качествами сотрудников: 

• динамическое применение информационных и компьютерных 

технологий; 

• желание получать удовлетворение в процессе работы; 

• инициатива перенимать опыт и знания коллег в процессе 

коммуникации; 

• желание делать выводы после получения обратной связи; 

• стремление к достижению определенных результатов; 

• стремление к разнообразию и новым впечатлениям; 

• многозадачность; 

Однако возникает мысль, что вышеупомянутым условиям не всегда 

соответствуют сотрудники университетов. Более того, большинство из них 

часто никак не мотивируются руководством университета. Я считаю, что 

частично это результат отсутствия понимания таких требований, которые 

нужно предъявлять к сотрудникам, в частности к преподавателям. Не 

изученность данной проблемы требует исследований и формирования 

принципов, на основе которых каждый важный аспект деятельности можно 

проработать. Поощрение сотрудников на основе согласованной системы 

показателей – это система последовательных действий в результате которых 

персонал воспринимает стратегические цели компании и ключевых факторов 

успеха (КФУ) через стратегические планы, затем осуществление контроля при 

помощи ключевых показателей эффективности (КPI).5 
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организаций (https://minpromtorg.gov.ru/). В фармацевтической отрасли на 

производственных площадках для выпуска лекарственных средств 

применяются химические технологии и биотехнологии.  

Деятельность по производству лекарственных средств включает 

производство и хранение: фармацевтических субстанций, получаемых 

методами химического биотехнологического синтеза; стерильных и 

нестерильных лекарственных средств; медицинских газов; 

радиофармацевтических препаратов. 

Фармацевтическая отрасль, одна из самых динамично развивающихся 

отраслей, постоянно совершенствует свои технологии, что неизбежно ведет к 

изменению технологических процессов производства лекарственных средств. 

В связи с этим, по нашему мнению, в ходе осуществления 

образовательной деятельности на кафедре необходимо постоянно 

совершенствовать рабочую программу учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» согласно компетенциям федеральных государственных 

стандартов, на основании анализа всех технологических процессов на 

современных фармацевтических производственных площадках и современных 

организационно-правовых требований в сфере безопасности деятельности 

человека на предприятиях-производителях лекарственных средств.  

Эти принципы легли в основу подходов к совершенствованию обучения 

студентов на кафедре промышленной экологии факультета промышленной 

технологии лекарств Санкт-Петербургского государственного химико-

фармацевтического университета. 

Данные специальных исследований и требования актуальных 

нормативных правовых актов показали, что нынешний период развития 

фармацевтической промышленности характеризуется ухудшением состояния 

здоровья людей, работающих на предприятиях-производителях лекарственных 

средств. Уровень заболеваемости на производственных предприятиях отрасли 

обусловлен особенностями условий и характера труда [1,2].  
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В фармацевтических корпорациях действует система надлежащих 

производственных практик (GхP) для лекарственных средств. Совокупность 

этих практик гарантирует, что лекарственные средства стабильно производятся 

в соответствии со стандартами качества. GхP является частью системы 

менеджмента качества (СМК) фармацевтических корпораций. 

СМК, охватывающая организационную структуру, процедуры, процессы, 

ресурсы и систематические действия для достижения качества производимых 

лекарственных средств, также направлена на обеспечение безопасности 

деятельности человека не только непосредственно на производственной 

площадке, но и за пределами ее санитарно-защитной зоны. Таким образом, для 

обеспечения безопасности деятельности человека необходимо учитывать 

аспекты охраны окружающей среды, охраны труда, гигиены труда, 

промышленной безопасности в штатных условиях и в условиях чрезвычайных 

ситуаций, а также качество оказания первой помощи. 

Сохранение природной среды является важнейшей общечеловеческой 

ценностью и необходимо активно поддерживать меры по защите окружающей 

среды, по достижению экологической безопасности производства, экономному 

потреблению природных ресурсов, а также совершенствованию обращения 

производственных и бытовых отходов [3,4]. 

Особенностью фармацевтических производственных процессов является 

то, что угроза экологического  химического воздействия в рабочей зоне может 

наступить только в чрезвычайных ситуациях. 

Поэтому далее мы остановимся на аспекте специальной оценки условий 

труда, что относится к сфере санитарно-эпидемиологического регулирования 

фармацевтической деятельности. 

В ходе разработки и применения учебно-методических материалов для 

образовательной деятельности нами используются материалы, которые 

соответствуют санитарному законодательству о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения и современному уровню 
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развития научно-практических знаний в области отечественной и зарубежной 

санитарной практики предприятий-производителей лекарственных средств[5]. 

Работа персонала на предприятиях фармацевтической промышленности 

сопровождается постоянным воздействием активных фармацевтических 

ингредиентов, лекарственных средств и их метаболитов, которое приводит к 

развитию аллергических заболеваний, неинфекционных острых и хронических 

заболеваний органов дыхания, а также оказывает токсическое и канцерогенное 

воздействие на внутренние органы и системы организма человека.  

Длительное воздействие неблагоприятных условий труда может привести 

к развитию профессионального заболевания или инвалидности. Негативные 

факторы трудового процесса приводят к снижению трудоспособности и 

ухудшению качества выпускаемой продукции.  

Требования безопасности на предприятиях, производственная 

деятельность которых связана с вредными веществами, предусматривают 

разработку нормативно-технических документов по безопасности труда на 

производстве, при применении и хранении вредных веществ; выполнение 

комплекса организационно-технических, санитарно-гигиенических и медико-

биологических мероприятий. Знание работниками предприятий основ 

санитарного законодательства и применение их на практике играет, учитывая 

биологические, химические, физические и социальные факторы среды 

обитания человека и организации безопасности деятельности человека, 

ключевую роль в обеспечении профилактических мероприятий [5,6]. 

В настоящее время требования к результатам освоения программы 

бакалавриата по направлениям химической технологии и биотехнологии по 

вопросам санитарно-гигиенического обучения отражены в профессиональных 

компетенциях ФГОС и включены в рабочие программы учебной дисциплины 

безопасность жизнедеятельности. [7,8] 

К этим требованиям относятся:  
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– способность использовать правила производственной санитарии, нормы 

охраны труда, измерять и оценивать параметры производственного 

микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума и вибрации, 

освещенности рабочих мест (извлечение);  

– готовность организовать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормировании труда 

(извлечение).  

Современное состояние области санитарно-гигиенических знаний и 

особенностей условий будущей профессиональной деятельности выпускников 

заставляет нас пересмотреть содержание и объем занятий для обеспечения 

формирования у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС и 

образовательной программой, установленной образовательной организацией.  

На основе актуальных нормативно-организационных требований к 

обеспечению безопасности деятельности человека на предприятии были 

внесены существенные изменения в темы и содержание лекционных и 

практических занятий. 

Анализ, осуществленный в ходе реализации учебной программы, показал 

трудности в усвоении студентами учебного материала санитарно-

гигиенического характера. В основном, это происходит из-за необходимости 

усвоения новой терминологии, определений и понятий из различных научных 

направлений: безопасности деятельности человека, биологии, медицины, – а 

также из-за незнания основ санитарно-эпидемиологического благополучия 

граждан Российской Федерации [5].  

Неотъемлемыми определениями, сопутствующими организации 

безопасности деятельности человека на предприятии, являются: безопасность 

условий труда, охрана труда, гигиена труда, промышленная санитария, охрана 

здоровья, специальная оценка условий труда (СОУТ), профилактика 

травматизма, ответственность предприятий по охране труда и другие.  
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Таким образом, при сопоставлении действующих на момент подготовки 

статьи нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

результатам подготовки специалистов и уровню подготовленности работников 

на предприятиях-производителях лекарственных средств, установлено 

неполное их соответствие в части наличия знаний и умений обучающихся и 

работников в области гигиены и, в целом, безопасности деятельности человека.  

Работники на производственных предприятиях фармацевтической 

промышленности и в субъектах обращения лекарственных средств [9] должны, 

для адекватной оценки уровня риска на рабочих местах, не только знать 

известные вредные факторы среды обитания человека, но и исполнять 

соответствующие рекомендации.  

Нами определены и обсуждены на кафедральных, межкафедральных 

заседаниях и совете факультета основные подходы к изменению 

соответствующих рабочих учебных планов, программ учебных дисциплин по 

направлениям подготовки 18.03.01 Химическая технология и 19.03.01 

Биотехнология, составу и содержанию учебно-методических материалов для 

них.  

Заключение 

Подходы к совершенствованию преподавания, базирующиеся на основе 

анализа всех технологических процессов на современных фармацевтических 

производственных площадках и современных организационно-правовых 

требований в сфере безопасности деятельности человека на предприятиях-

производителях лекарственных средств фармацевтической промышленности, 

по-нашему мнению, позволят вовремя оценить пригодность работников к 

выполнению определенного вида работ и поддержать их трудоспособность.  

Учитывая особенности влияния вредных факторов на человека в рабочих 

зонах фармацевтических производственных организаций. Предлагаем вывести 

разделы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», связанные с 

обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия работника на 
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фармацевтическом предприятии-производителе лекарственных средств, в 

отдельную дисциплину «Гигиена труда». 

Подготовка работников для фармацевтической промышленности по 

новой учебной дисциплине «Гигиена труда», по-нашему мнению, позволит 

сформировать здоровую и безопасную среду на предприятиях, значительно 

повысив при этом их трудоспособность.  
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Поступальна розбудова демократичної української держави ставить перед 

сучасними закладами освіти нове соціальне замовлення у вихованні 

особистості. У Законі України «Про освіту» зазначається, що: «Метою освіти є 

всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її 

талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування 

цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, 

виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору 

та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, 

збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, 

культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня 

громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського 

вибору» [1]. 

Сучасне суспільство вибудовує стратегію свого розвитку на засадах 

громадянських свобод і демократії, найважливішими ознаками якої є 

відповідальність. Таке бачення суспільного розвитку обумовлює актуальність 

питань формування відповідальності особистості [2].  

У Базовому компоненті дошкільної освіти (2012 р.), що є державним 

стандартом першої ланки системи освіти України, відмічається: «На кінець 

дошкільного періоду життя в дитини мають бути сформовані базові 
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характеристики особистості: довільність, самостійність і відповідальність, 

креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, 

само ставлення, самооцінка» [3, с. 5].  

У філософії, психології, педагогіці проблемі відповідальності були 

присвячені роботи С. Анісімова, І. Беха, Г. Бєлєнької, Т. Веретенко, В. 

Горовенко, Л. Грядунової, О. Кононко, В. Савченко, Н. Соколова, Т. 

Фартухової, М. Левківського, М. Сметанського, О. Сухомлинської, Н. Огренич, 

В. Оржеховської, Т. Фасолько та ін.  

Більшість науковців вважають, що відповідальність особистості – це 

якість, яка є регулятором поведінки, тому і визначення відповідальності 

подається через опис способів і форм поведінки. На наш погляд, 

відповідальність проявляється в діяльності та виступає не тільки як засіб 

зовнішнього контролю и зовнішньої регуляції поведінки особистості, але і як 

засіб самоконтролю і саморегуляції. [4].  

Фасолько Т., узагальнюючи дослідження вітчизняних педагогів і 

психологів, дає наступне визначення відповідальності як характеристики 

ставлення особистості до людей: «Це системна якість, завдяки сформованості 

якої людина стає здатною усвідомлювати віддалені наслідки своїх вчинків, у 

неї розвивається висока сензитивність до моральних ситуацій» [5, с. 8]. 

У літератури недостатньо, на нашу думку, досліджувалися питання 

виховання відповідальності у дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку 

(ПМР). Але відомо, що порушення мовлення тією чи іншою мірою (залежно від 

характеру цих порушень) впливають на діяльність та поведінку дитини, 

негативно позначаються на формуванні всього психічного життя [6].  

У літературі визначено низку психолого-педагогічних умов виховання 

відповідальності, серед яких є: використання в освітньому процесі ЗДО всієї 

різноманітності психолого-педагогічних методів спеціальної педагогіки. 

Особливості застосування цих методів зумовлені специфікою мовленнєвого 
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розладу, структурою співвідношення первинних і продуктивних порушень 

мовлення дитини, її віковими ознаками» [7, с. 14-15]. 

Нами було проведено експериментальну роботу з апробації педагогічних 

умов виховання відповідальності у дітей старшого дошкільного віку з ІІІ рівнем 

ЗНМ. Базою дослідження виступав ЗДО № 40 м. Рівного.  

На констатувальному етапі дослідження було встановлено, що у дітей з 

порушеннями мовлення переважав низький рівень вихованості 

відповідальності. Вони мали негативне ставлення до обов'язку як поведінкової 

норми; не виявляли любов до близьких та однолітків через намагання 

поспівчувати чи допомогти іншим; вони не розуміли емоційні стани інших 

людей; у них були відсутні навички соціально відповідальної поведінки. Іноді 

дошкільники з порушеннями мовлення називали моральну норму, правильно 

оцінювали поведінку однолітків, але не змогли мотивувати свою оцінку. 

Більшість дітей не хотіли приймати участь в дослідженні, не проявляли 

інтересу до завдань. 

Тому для підвищення рівня виховання відповідальності у дітей старшого 

дошкільного віку з ПМР нами було запропоновано систему педагогічних умов: 

1. Виховна робота буде ефективною, якщо логопедичні заняття з дітьми з 

ПМР будуть включати завдання з подолання порушень мовлення, а також 

спеціальні вправи з розвитку емоційно-вольової сфери дошкільників. 

2. Робота логопеда з виховання відповідальності у дітей дошкільного віку 

з ПМР має бути в тісному контакті з психологом і вихователями закладу 

спеціальної освіти.  

3.Виховання відповідальності буде ефективним, якщо застосовувати 

психологам ЗСО у своїй роботі з дітьми з ПМР спеціальні заняття 

комунікативного тренінгу. 

Для реалізацій першої педагогічної умови виховання відповідальності у 

дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку ми на логопедичних 

заняттях застосовували наступні прийоми: засвоєння дітьми змісту 
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логопедичного завдання, виникнення особистісного сенсу його виконання; 

створення наміру виконати завдання; планування своїх дій; врахування термінів 

закінчення справи; звичка доводити справу до кінця. Достатньо ефективними 

для розвитку емоційно-вольової сфери дітей дошкільного віку були 

нейропсихологічні, дихальні та кінезіологічні вправи. 

Для реалізацій другої педагогічної умови виховання відповідальності у 

дітей дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку проводилась 

планова корпоративна робота логопеда, вихователя і психолога закладу 

спеціальної освіти. Для реалізацій третьої педагогічної умови виховання 

відповідальності у дошкільників з ПМР проводилися заняття з розвитку 

емоційно-вольової сфери і комунікативний тренінг (за І. Мартиненко) 

Мартиненко І.В. Комунікативний тренінг для дошкільників з порушеннями 

мовлення: Навчально-методичний посібник. Харків: Видавництво Ранок, ВГ 

«Кенгуру». 2018. 120 с. (Серія «Інклюзивне навчання». 

Після формувального етапу експерименту у дітей з ПМР в 

експериментальній групі змінилися рівні вихованості відповідальності. Діти 

намагалися проявляти відповідальність через власні вчинки; розуміли, що таке 

чесність, доброта, обов’язок; добровільно відмовлятися від приємного на 

користь необхідного, удосконалилися навички контролю над собою в різних 

проблемних ситуаціях. Проте, апробація методики показала необхідність 

удосконалення прийомів і засобів виховання емоційно-вольового компонента 

відповідальності у дітей з ІІІ рівнем ЗНМ. 

Таким чином, після проведення всіх етапів педагогічного експерименту, 

можна зробити висновок про те, що ефективність розробленої та 

експериментально перевіреної нами методики виховання відповідальності в 

дітей старшого дошкільного віку з ПМР на основі визначених педагогічних 

умов була доведена результатами збільшення кількості дітей з середнім і 

високим рівнем та зменшення дошкільників з низьким рівнем вихованості 

відповідальності. 
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Результати експериментального дослідження, на нашу думку, можуть 

використовуватись в практиці роботи закладів спеціальної освіти при 

організації виховної та корекційно-розвиткової роботи з дітьми з порушеннями 

мовленнєвого розвитку. 
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The overwhelming majority of patients in the infectious diseases department for 

children at the Minsk Regional Children's Clinical Hospital have respiratory 

pathology, which confirms the profile of the department. Of the nosologically forms 

of respiratory diseases, ARI, acute bronchitis, pneumonia predominate. 

 

Keywords: respiratory system, respiratory syndromes, respiratory tract 

 

Заболевания органов дыхания являются наиболее частой причиной, по 

которой обращаются родители с детьми в учреждения здравоохранения.  

Согласно статистике около 70% всех детских заболеваний связаны с органами 

дыхания. Данная группа заболеваний в детском возрасте, в особенности у 

грудных детей, развиваются более часто и протекают более  тяжело по 

сравнению с детьми старшего возраста [1]. Достигнуты большие успехи в 

борьбе за уменьшение заболеваемости и смертности грудных детей, однако, 

несмотря на это, заболевания органов дыхательной системы и сейчас очень 

распространены и для них характерны различные клинические проявлениями и 
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тяжесть течения [2]. По этой причине данная проблема является актуальной и в 

настоящее время. 

Подавляющее число больных инфекционного отделения для детей УЗ 

«Минская областная детская клиническая больница» имеют респираторную 

патологию (в 2015 г. − 50,6%, в 2016 г. – 50,4, в 2017 г. – 54,8%, в 2018 г. – 

55,1%, в 2019 г. – 53,9%). Данные показатели подтверждают профиль 

отделения. По данным ВОЗ, в мире лидирующие позиции также занимают 

болезни органов дыхания, на ряду с болезнями системы кровообращения и 

онкологическими заболеваниями [3]. 

Ежегодно преобладающими нозологическими формами заболеваний 

органов дыхания среди детей в инфекционном отделении УЗ «Минская 

областная детская клиническая больница» являются острые респираторные 

инфекции (41,6-50,5%), острый бронхит (30,1-45,7%) и  пневмония (8,5-16,7%). 

Значительно реже встречаются острый бронхиолит, хроническая обструктивная 

болезнь легких, бронхиальная астма.  

Поскольку инфекционное отделение для детей до 1 года, то основную 

долю пациентов составляют дети соответствующей возрастной категории – 

53,0-61,5%, однако в отделении так же много детей более старшего возраста (от 

1 года до 3 лет – 33,7-44,1%). С каждым годом происходит постепенное 

увеличение количества пациентов возрастной группы до 1 года. Наибольшее 

количество больных поступило из Минского района, Пуховичского, 

Смолевичского, Несвижского, Дзержинского, Слуцкого районов, г. Борисова, г. 

Жодино. 

Лидирующие позиции в структуре заболеваемости и смертности жителей 

многих стран определяют актуальность вопроса и необходимость кооперации 

усилий различных специалистов в этой отрасли медицины. 
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Шмалько Ю.В.  

ЗБЕРЕЖЕННЯ  УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ  В  УМОВАХ  ПАНДЕМІЇ 

 

Юлія Тома (Шмалько), 

викладач зарубіжної літератури, 

української мови та літератури 

Фахового коледжу 

Міжнародного гуманітарного університету 

м. Одеса, Україна 

 

Українська мова – одна з наймилозвучніших мов світу. Провідні фахівці 

визнали її третьою з-поміж усіх мов, після французької - за мелодійністю, 

лексичним і фразеологічним багатством та другою після італійської на форумі 

мовознавців у Швейцарії, де головними критеріями оцінки були евфонічна 

система мови, її мелодійність і милозвучність. 

Багато років нам забороняли розмовляти українською мовою. Починаючи 

з ХVІІ століття був виданий наказ царя Михайла у 1627 році, з подання 

Московського патріарха Філарета, спалити в державі всі примірники 

надрукованого в Україні «Учительного Євангелія» Кирила Ставровецького.  

У  ХІХ столітті  в 1832 році відбувається реорганізація освіти у 

Правобережній Україні на загальноімперських засадах із переведенням 

навчання на російську мову. Валуєвський циркуляр 1963 року, Емський указ 

Олександра ІІ забороняли друкувати та вивозити з-за кордону будь-яку 

україномовну літературу, а також забороняли українські сценічні вистави і 

друкування українських текстів під нотами, тобто народних пісень. Таких 

утисків мови, на превеликий жаль, було дуже багато. 

Вивчаючи історію української мови, стискається серце, як таке можливо. 

Знищення української духовності! Нема мови – нема народу.  
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 Вивчення української мови є актуальним і на сьогоднішній час. Мова - 

душа народу. Тому, якою мовою говорити та вчитися в Україні - дуже важливе 

питання.  

У ХХІ ст. під час пандемії виникає новий підхід до навчання, а саме 

дистанційне навчання. Це є стресовою ситуацією для всіх, як для викладачів 

(вчителів) так для студентів (учнів). Під час дистанційного навчання  постає 

багато питань. Чи є технічне забезпечення у дітей? Як може одночасно 

займатися студент 1 курсу та його молодша сестричка 7 класу, коли в сім’ї 

лише один комп’ютер? А чи зможе сім’я оплатити інтернет для навчання?  

Одним із методів навчання є спілкування з учнями. Треба донести 

матеріал і перевірити як його засвоїли. Але ми можемо просто скинути 

посилання на сайт, де пояснюють вивчення нової теми, частини мови або 

коротко про твір розповідають, не вказавши основні сюжетні лінії. У нас нема 

зворотного зв’язку! Нова система навчання вчить нас до самонавчання, як 

вчителів так і учнів. І якщо ми дали завдання опрацювати матеріал, то як ми 

можемо перевірити його? Скинути фото роботи. А чий цей зошит? Зробити 

тест. А чи користувалися допоміжною літературою?   

Деякі учні/студенти можуть опрацювати матеріал лише під контролем 

батьків. Але якщо у батьків нема часу, бо вони працюють до пізньої ночі або 

самі не володіють достатньо потрібною інформацією, українською мовою, то як 

молоде покоління зможе зберегти мову?  

Чому саме зараз постає питання щодо збереження української мови? 

Значна частина навчального матеріалу під час дистанційного навчання 

дається на самостійне вивчення. У багатьох навчальних закладах навчання 

виглядає як надсилання матеріалу для самостійного опрацювання з підручника 

чи сайту, письмові завдання для перевірки знань та оцінювання результатів 

залишаються без обговорення, зворотного зв’язку та пояснень немає. Тобто 

помилки не  проаналізовані. А тому, ймовірно, будуть повторюватися. 

На думку опитаних учнів, вчителі частіше їм надсилали перелік 

параграфів та вправ з підручника, сайту на самостійне опрацювання (41,2%), 
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ніж проводили дистанційні заняття (17,25%). Намагання видати самостійне 

навчання за дистанційне через брак попереднього досвіду також підтверджують 

результати опитування щодо інструментів у взаємодії між вчителями та 

учнівством, які застосовувались найчастіше. Зокрема, на першому місці 

опинився Viber — ним користувалися 92,4% вчителів. Відповідно, вони могли 

відправляти через месенджер теми та завдання для опрацювання, що фактично 

є самостійним навчанням, а не дистанційним. За весь цей час учні не чують 

живої української мови, правильної вимови, особливо в сім’ях, де батьки нею 

не володіють. 

Схожа ситуація була й у закладах вищої освіти: частина викладачів 

замінювали дистанційні заняття на відпрацювання у вигляді письмових робіт, 

що призводило до надмірного завантаження студентів. Такі методи не 

сприяють якісному засвоєнню матеріалу, а, навпаки, створюють додатковий 

стрес. При чому ситуація в межах одного університету могла бути різною, 

оскільки деякі викладачі давали письмові відпрацювання, а інші проводили 

дистанційні заняття. Водночас координації між самими викладачами та 

контролю з їхнього боку за навантаженням на студентів могло не бути.  

Готуючи той чи інший матеріал, студенти шукали самостійно інформацію  

в інтернеті і часто потрапляли на сайти, які були  російськомовними, а не 

українськими або ж перекладені  неякісно, з помилками.  Вони могли 

прослуховувати короткі перекази матеріалів доступною мовою, часто 

нелітературною, суржиком.  

Тому дуже важливо, щоб викладачі самі добре орієнтувалися і могли 

націлювати студентів на адреси якісних  україномовних сайтів.  

Щоб зберегти  українську мову під час пандемії, потрібна особлива 

пильність до всього, що оточує навчаючих: сайти, книги, кінофільми, 

реклами… На плечах вчителів та викладачів на сьогодні стоїть важка праця, а 

саме прищеплювати  любов до  української мови та оберігати її від пагубного 

впливу.   
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