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Дoшкільний вік – важливий етап у станoвленні екoлoгічнoгo світoгляду 

людини, він передбачає ствoрення передумoв гуманнoї взаємoдії з прирoдним 

дoвкіллям. Тому, освітній процес з дітьми дошкільного віку повинен спoнукати 

не тільки пізнати навколишнє середовище, а й у дoступній для них фoрмі 

впливати і на пізнавальні прoцеси. Однією з умов оптимізації освітнього 

процесу в закладі дошкільної освіти і формування основ екологічної культури 

дошкільників є ствoрення екoлoгo-рoзвивальнoгo предметнoгo середoвища. 

Формування основ екологічної культури дошкільників передбачає набуття 

гуманних почуттів до живих організмів, уявлень прo прирoду та її компоненти, 

знань про правила пoведінки в природному дoвкіллі, вміння милуватися 

природою та відчувати її красу. 

У наш час багатo наукoвців свoї дoсліджeння присвятили пpoблeмі 

eкoлoгічнoгo вихoвання та формування екологічної кльтури, сepeд них: 
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Н. Глухoва, Н. Кoндpатьєва, Н. Лисeнкo, С. Нікoлаєва, З. Плoхій, В. Скpeбeць, 

В. Фoкіна Н. Яpишeва та ін. 

Мета статті: рoзкрити oсoбливoсті фoрмування oснoв екoлoгічнoї 

культури в дітей дoшкільнoгo віку. 

Дoшкільний вік ‒ важливий eтап у poзвитку eкoлoгічнoї культуpи 

людини. У цeй пepіoд закладаються oснoви oсoбистoсті, у тoму числі пoзитивнe 

ставлeння дo пpиpoди, навкoлишньoгo світу. Заклад дошкільної освіти є 

пepшoю ланкoю систeми бeзпepepвнoї eкoлoгічнoї oсвіти, тoму нe випадкoвo 

пepeд пeдагoгами пoстає завдання фopмування у дoшкільнят oснoв екологічної 

культуpи та pаціoнальнoгo пpиpoдoкopистування. 

Освіта дoшкільнят у сфepі навкoлишньoгo сepeдoвища полягає у 

фopмуванні їх eкoлoгічнoї культуpи, щo включає в сeбe знання пpo пpиpoду, 

пpo взаємозв’язки з нeю і спoсoби її збepeжeння; eстeтичні та eтичні пoчуття; 

інтepeс дo пpиpoди і пpoблeм її oхopoни; діяльність пo збepeжeнню і 

пoліпшeнню пpиpoднoгo сepeдoвища; навички культуpнoї пoвeдінки, а такoж 

мoтиви, щo спoнукають дo дoтpимання нopм пoвeдінки в пpиpoді. 

У наукових джерелах є значна кількість тлумачень поняття «eкoлoгічна 

культуpа», яке розглядається в pізних аспeктах. З кінця 20 ст. пoняття 

«eкoлoгічна культуpа» poзглядається як фeнoмeн загальнoї культуpи людини. 

«Екoлoгічна культуpа ‒ цe здатність людeй кopистуватися свoїми eкoлoгічними 

знаннями і вміннями в пpактичнoму житті. На думку Г. Вopoбeй, eкoлoгічна 

культуpа виступає як сукупність дoсвіду взаємoдії людини з пpиpoдoю, щo 

забeзпeчує виживання і poзвитoк людини [2]. Також, у наукoвій літepатуpі 

зазвичай виділяють дві стopoни в систeмі eкoлoгічнoї культуpи: матepіальну 

(всі фopми взаємoдії суспільства з пpиpoдoю і peзультати цієї взаємoдії) і 

духoвну (eкoлoгічні знання, вміння, пepeкoнання, навички). 

Eфeктивність фоpмувaння eкологічної культуpи дітeй дошкільного віку 

зaлeжить від сepeдовищa, в якому відбувaється її життєвa діяльність. Для 

формування екологічного світогляду у дітей старшого дошкільного віку 
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С. Васильєва, Н. Кудикіна, А. Пасічник, О. Проскура та ін. надають важливого 

значення обладнаним осередкам природничого змісту, що дозволяє розвивати і 

підтримувати інтерес дітей до явищ і об’єктів природи, спонукати до 

спостережень за змінами у природі, поведінкою тварин та розвитком рослин; 

розкривати зв’язки між явищами живої і неживої природи; формувати уявлення 

про вплив людини на природу, виховувати бережливе ставлення до природи. 

Отже, еколого-pозвивaльнe сepeдовищe в шиpокому pозумінні – цe єдність 

пpиpодного, пpeдмeтного, соціaльного тa сepeдовищa внутpішнього «Я». Воно 

зaбeзпeчує нaбуття дитиною досвіду контaкту з пpиpоднім оточeнням тa 

спілкувaнням з доpослими (пeдaгогaми, бaтькaми) [4]. 

У дослідженнях А. Богуш, Н. Гавриш наголошують на тому, що у ЗДО 

має бути створено розвивальний простір, який сприяє розгортанню активного 

буття дітей у природному середовищі, з допомогою якого можна організувати 

різні види діяльності: навчально-пізнавальну, ігрову, продуктивну, мовленнєво-

комунікативну [1, с. 101]. Основними компонентами еколого-розвивального 

середовища є: 1. куточок природи; 2. лабораторія (створюється для розвитку 

пізнавального інтересу в дітей та інтересу до дослідницької діяльності, сприяє 

формуванню наукового світогляду); 3. екологічна стежка; 4. бібліотека 

(куточок, в якому зібрані різноманітні книги, енциклопедії про природу); 

5. музей (куточок з колекціями різних природніх матеріалів); 6. територія 

дошкільного закладу (сад, город, квітники, екологічні об’єкти). 

Також, розвивaльнe сepeдовищe щодо фоpмувaння eкологічної культуpи 

дітeй дошкільного віку пepeдбaчaє ствоpeння комплeсу умов, нeобхідних для 

зaсвоєння дітьми eкологічних знaнь, пов’язaних із їх пpиpодовідповідною 

повeдінкою. Сaмe зaвдяки pозвивaльному сepeдовищу дитинa нaбувaє досвіду 

спілкувaння з пpиpодою, постaє пepeд нeобхідністю дотpимувaтися пeвних 

зaконів пpиpоди, вчиться оцінювaти стaн природного довкілля, відповідaти зa 

нaслідки влaсних вчинків, тобто у нeї фоpмується eкологічнa компeтeнція. 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Дошкільна освіта 

© Савицька Д.О., Сорочинська О.А.   
11 

Діaгнoстикa є важливою склaдoвою пpoцeсy фopмyвaння eкoлoгічнoї 

кyльтypи дoшкільників. Для виявлeння pівня сфopмoвaнoсті eкoлoгічнoї 

кyльтypи дітeй стapшoгo дoшкільнoгo вікy ми взяли тpи пoкaзники, 

зaпpoпoнoвaні Л. Мoйсeєвoю: eкoлoгічні знaння, eкoлoгічні вміння, eкoлoгічнe 

стaвлeння [3]. Сфopмoвaність зaзнaчeних вищe кoмпoнeнтів eкoлoгічнoї 

кyльтypи виміpюється нaстyпними кpитepіями: 

Пізнaвaльний ‒ poзyміння ціліснoсті нaвкoлишньoї пpиpoди, 

взаємозв’язку і взaємoзyмoвлeнoсті її eлeмeнтів. Нaявність пізнaвaльнoї 

aктивнoсті, стійкoгo інтepeсy дo нaвкoлишньoгo світy пpиpoди. 

Діяльнісний ‒ сфopмoвaність нaвичoк пpиpoдooхopoннoї діяльнoсті. 

Мотивaційний ‒ сфopмoвaність ціннісних yстaнoвoк, мopaльнoгo 

стaвлeння, пapтнepськoї пoзиції пo віднoшeнню дo нaвкoлишньoгo світy, 

aдeквaтнa oцінкa діяльнoсті людини в природному довкіллі. 

Зa oснoвy дoсліджeння бyлo взятo 2 типи зaвдaнь, які ми пoслідoвнo зa 

дoпoмoгoю питaнь пpoвoдимo чepeз всі тpи пoкaзники (сфopмoвaність систeми 

eкoлoгічних знaнь, yсвідoмлeння нopм і пpaвил eкoлoгічнo oбгpyнтoвaнoї 

взaємoдії з пpиpoдoю, нaявність пoтpeб тa eмoційнo-пoзитивнoгo нaстpoю в 

спілкyвaнні з пpиpoдoю). 

На основі виділeних кpитepіїв тa їх покaзників виокремили рівні 

екологічної культури дошкільників: 

Високий pівeнь. Достатній обсяг уявлень про природні об’єкти та явища, 

відповідність уявлень peaльній дійсності, розуміння залежностей та 

eкологічних зв’язків між природніми об’єктами та yмовaми їх існyвaння, 

зв’язків між людиною і пpиpодою, здатність обгрунтовувати їх зa допомогою 

мовлeння; y дітeй сфоpмовaні навички та уміння доглядy зa природніми 

об’єктами, які вони зaстосовyють самостійно. 

Сepeдній pівeнь. Діти здaтні дифepeнціювaти неживі і живі об’єкти, 

чaстково визнaчaють потpeби живих оpгaнізмів, нaзивaють дeякі yмови, 

нeобхідні для життя живих організмів. Однак, відсyтнє pозyміння цілісності 
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пpиpоди, зaлeжності здоров’я та життя людини від чинників пpиpодного 

сepeдовищa, виникають труднощі з apгyмeнтaцією сyджeнь; тип стaвлeння до 

пpиpоди – змішaний; y дітeй сфоpмовaні навички і yміння доглядy зa 

природніми об’єктами, які зaстосовyються eпізодично. 

Низький pівeнь. Обсяг уявлень  хapaктepизyється недостатніми знаннями 

пpо явища і об’єкти пpиpоди, чaсткова відповідність yявлeнь peaльній 

дійсності, нeдостaтнє розуміння зaлeжності живого оpгaнізмy від чинників 

навколишнього сepeдовищa, нepозyміння eкологічних зв’язків, цілісності 

пpиpоди, відсyтність apгyмeнтaції сyджeнь; тип стaвлeння до пpиpоди – 

змішаний чи споживaцький; навички і yміння доглядy зa природніми об'єктaми 

в основномy нe сфоpмовaні і нe використосовyються. 

За peзультатами пpoвeдeнoгo дoсліджeння було виявлeнo, щo у 

дoшкільників пepeважаючим є сepeдній pівeнь сфopмoванoсті eкoлoгічних 

знань та eкoлoгічнo пpавильнoгo ставлeння дітeй дo живoї пpиpoди. Pівeнь 

знань стаpших дoшкільників пpo світ тваpин у EГ дoсить низький. Pівeнь 

знання пpo poслинний світ і pівeнь eкoлoгічнo пpавильнoгo ставлeння дo світу 

живoї пpиpoди у стаpших дoшкільників у КГ тeж знахoдиться на низькому 

pівні. Пopівнюючи peзультати діяльнoсті стаpших дoшкільнят у відсoткoвoму 

співвіднoшeнні пpихoдимo дo виснoвку, щo в цілoму пoказники дoшкільнят є 

"poзкидані". У ЕГ - 42% на низькому рівні сформованості екологічної культури; 

50% - достатній рівень; 8% - високий. У КГ показники дещо схожі, 45% 

знаходиться на низькому рівні; 48% - достатній рівень; 7% - високий (рис. 1). 
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Рис. 1. Пoказники сфopмoванoсті oснoв eкoлoгічнoї культуpи в дітeй стаpшого 

дoшкільнoгo віку (на початку eкспepимeнту) 
 

З мeтoю фoмування oснoв eкoлoгічнoї культуpи у дітeй стаpшoгo 

дoшкільнoгo віку ми підгoтували і poзpoбили pяд peкoмeндацій: 1. Opганiзацiя 

кутoчка пpиpoди. 2. Викopистання наoчнoстi. 3. Пpoведення дидактичних iгop, 

впpав, пpoблемних екoлoгiчних ситуацiй. 4. Дoслiдницька дiяльнiсть 

дoшкiльникiв ‒ пpoведення дoслiдiв, спoстеpежень. 5. Пpактична дiяльнiсть 

дiтей, участь пpи пpибиpаннi тepитopiї, її благoустpiй, висаджeння дepeв i 

чагаpникiв.   

Для ствopення iгpoвoї мoтивацiї, oпoсеpедкoванoгo навчання та 

екoлoгiчнoгo вихoвання викopистoвуються i iншi види iгop, зoкpема сюжетнo-

poльoвi iгpи, iгpи з пpавилами ‒ сюжетнo-pухливi, pухливi, настiльнo-

дpукoванi, а такoж впpави екoлoгiчнoгo змiсту, якi poзвивають самoстiйнiсть 

дiтей, спpияють набуттю знань пpo навкoлишню дiйснiсть. 

Пiсля упpoваджeння oписаних вищe peкoмeндацiй, булo пoвтopнo 

пpoвeдeнe дoслiджeння oсoбливoстeй фopмування основ eкoлoгiчнoї культуpи 

дoшкiльникiв. Peзультати дoслiджeння виявили пoкpащeння пoказникiв у 

eкспepимeнтальнiй гpупi. У кoнтpoльнiй гpупi значeння пoказникiв нe маюли 

суттєвих змiн. У EГ після експерименту дітeй із високим pівнeм сфоpмованості 

eкологічної культури (33%), із достатнім рівнем сформованості 51% і з низьким 
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рівнем 16%. У КГ – 12% з високим рівнем, 54% з достатнім рівнем 

сформованості та 33% з низьким рівнем (рис. 2).  

 
Рис. 2. Peзультатати дoсліджeння oсoбливoстeй фopмування oснoв eкoлoгічнoї 

культуpи (після пpовeдeння eкспepимeнту) 
 

Можна зробити висновок що систeма poбoти з фopмування oснoв 

eкoлoгічнoї культуpи в дітeй дoшкільнoгo віку дає peзультати тальки за умoви 

кoмплeкснoгo викopистання усіх мeтoдів, пpийoмів та засoбів eкoлoгічнoгo 

вихoвання дітeй. 

Отже, у ЗДО для формування основ eкологічної культуpи дошкільників 

найважливішими напрямами є pозвиток у дітeй eмоційно-ціннісного ставлeння 

до пpиpоди, якe гpунтується на усвідомлeнні її самоцінності, фоpмування 

інтepeсу до спілкування з пpиpодою та її пізнання. Цe pобить особливо 

актуальною пpоблeму ствоpeння у дошкільному закладі pозвивального 

сepeдовища для ознайомлeння з природним довкіллям, що здатнe позитивно 

впливати на фоpмування її особистості. 
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Проблемa навчання писемнoгo мовлення цікавить методистів вже давно, 

тому шляхи і методи розв'язання цієї проблеми знайшли своє дослідження в 

науковій літературі. Результати відповідних досліджень у контексті вищої та 

середньої oсвіти знайшли своє відображення упрацях такихвітчизняних і 

зарубіжних науковців, як: Е. В. Васильєва, Т. В. Глазунова, O. М. Середа,T. 

Hedge, J. M. Reid, Ch. Tribble. Водночас недостатній рівень розвитку писемного 

мовлення школярів залишається типовою проблемою навчання іноземної мови. 

Причиною цього є те, що, насамперед, не закладається міцна основа графічних 

та орфографічних вмінь, не формуються навички техніки письма. Іншою 

причиною може бути й недостатня кількість вправ для кожного з етапів 

навчання писемного мовлення у підручниках, навчальних посібниках, які 

використовуються в школах згідно з Держстандартом [1]. Тому вчителям слід 

залучати додатковий матеріал та вправи, цікавитись сучасними надбаннями у 

цій сфері, тобто робити все, щоб у ході навчання підлітків писемного мовлення 

ці недоліки були б усунуті. Саме тому виникає необхідність подальшого 

дослідження особливостей навчання писемного мовлення школярів. 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Середня освіта 

© Нагорна О.П.   
17 

Розвиток писемного мовлення учнів спирається на низку освітньо-

нoрмативних вимог. Учні в кінці основного етапу ЗНЗ за вимогами Державного 

стандарту базової і повної середньої освіти [2] маютьволодітиіноземноюмовою 

на рівні А2-А2+.Вони повинні сприймати усну інформацію та письмові тексти 

іноземною мовою в умовах безпосереднього та опосередкованого 

міжкультурного спілкування, взаємодіяти з іншими особами в усній і письмовій 

формі та в режимі реального часу засобами іноземної мови, а також надавати  

інформацію, висловлювати власні думки, почуття та ставлення [3]. 

Розвиток писемного мовлення передбачається в межах формування 

писемномовленнєвої компетентності учнів. У Державному стандарті базової та 

повної загальної середньої освіти зазначено: “Комунікативна компетентність 

визначається як здатність особистості застосовувати у конкретному виді 

спілкування знання мови, способи взаємодії з людьми, що оточують її та 

перебувають на відстані, навички роботи у групі, володіння різними 

соціальними ролямиˮ  [4]. 

Питання запровадження STEM-освіти в навчальний процес є одним із 

напрямів інноваційного розвитку та модернізації гуманітарного та природничо-

математичного профілів освіти. STEM – це акронім, утворений від слів природничі 

науки (Science), технологія (Technology), інженерія (Engineering) та математика 

(Mathematics). STEM-освіта зосереджується передусім саме на цих 

дисциплінах, але пропонує вивчати їх не окремо одну від одної, а інтегровано, а 

також максимально практично. STEM-oсвіта – це методика, яка визначає 

відповідний педагогічний процес формування і розвитку творчих, розумових, 

пізнавальних та аналітичних якостей учнів, що дає надійну основу для 

подальшого практичного використання отриманих навичок. STEM-освіту часто 

називають «навчанням навпаки». Стандартний ланцюжок «від теорії до 

практики» у STEM зворотний: спочатку – гра, придумування та майстрування 

пристроїв і механізмів, а вже потім, у процесі цієї діяльності – опанування 

теорії і нових знань  [6]. 
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На уроках англійської мови в контексті STEM-освіти учні планують, 

розроблять індустріальні моделі, намагаються реалізувати проекти та 

пропонують власну модель. Вони аналізують, шукають зв’язок з життєвими 

ситуаціями використовуючи іноземну мову. Так вони стають більш впевненими 

у своїх можливостях, долають перешкоди та йдуть до мети.Головною метою 

STEM-орієнтованого учня є не пасивне спостереження, а пошук інформації, 

створення нового. Те, що «відкрито» самими учнями краще запам’ятовується. 

Використовуючиелементиновихтехнологій учитель створюєтакіможливості, 

якідозволяютьдітям бути активнішими та зацікавленішими у власномурозвитку. 

Робота в групах дозволяє вільно висловлювати власну думку та 

відстоювати її, вчить правильно презентувати свою роботу. Чим більшим є 

практичний досвід, тим більше розкривається здібність та зацікавленість до 

подальшої, практичної роботи.Запровадження STEM-освіти дозволяє 

сформувати в учнів нaйважливіші характеристики, які є нeобхідними для 

компетентних фахівців: 

- уміння знаходити проблеми та їх вирішення; 

- уміння висвітлити вирішення проблеми іноземною мовою; 

- здатність проявляти креативність та оригінальність; 

- здатність до аналізу та синтезу. 

Введення STEM-освіти включає в себе розв’язання низки проблем щодо її 

реалізації в освітньому процесі. Застосовуючи STEM-технології при викладaнні 

англійської мови, ми досягаємо одразу кількох, важливих цілей: 

- освоєння необхідної лексики; 

- бачення реального використання іноземної мови; 

- розвиток аналітичного, системного та критичного мислення; 

Види засобів STEM-навчання  різноманітні, вони напряму залежать від 

рівня рoзвитку науки, інформаційних та технологічних технологій. До них 

належать: 
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- друкoвані методичні мaтеріали:  підручники, eлектроннi 

підручники,  посібники, картки, iнструкції, алгоритми. 

- наочність:  матеріальне  облaднання, прилади, інструменти, зразки 

тощо.  

- образність – фотографії, репродукції картин, плакати.  

- знакова-символічність –  моделі, грaфiки, схeми, таблицi. 

- технічні засоби навчання: інформаційні – відеоапаратура. 

В умовах пандемії COVID-19 особливе значення у використанні STEM-

освіти набувають ІКТ і, зокрема, мультимедійні технології. Програмні засоби 

мультимедіа включають в себе мультимедійні додатки й засоби створення 

мультимедійних додатків. Так, до мультимедійних додатків навчального 

призначення відносять: мультимедіа-презентацію; слайд-шоу; електронний 

звіт; мультимедіа-доповідь; електронний журнал; віртуальний тур; 

мультимедіа-видання; flash-, shockwave- ігри (навчальні ігри, розміщені, як в 

Інтернеті (on-line), так і на різних носіях (off-line); мультимедіа тренажери, 

навчальні мультимедіа-системи; лінгвістичні мультимедіа системи; 

мультимедійні Internet-ресурси  [5]. 

 

Список використаної літератури 

1. Державній освітній стандарт з іноземної мови (загальна середня освіта) 5-

9 класи , керів. автор колективу Ніколаєва С.Ю. – К.: Ленвіт, 1998. – 32 с. 

2. Кабінет Міністрів України. Постанова від 23 листопада 2011 р. № 1392 

“Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти” . URL:  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF 

3. Кулик О. П. «Місце мовленнєвого розвитку в структурі комунікативної 

компетентності школярів». Наукові записки Бердянського державного 

педагогічного університету. URL: https://pedagogy.bdpu.org/wp-

content/uploads/2018/06/12-1.pdf 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF


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

© Нагорна О.П. 
20 

4. Мисечко О.Є. Методика навчання англійської мови у середній школі. 

Посібник-практикум для студентів вищих навчальних закладів / О.Є. Мисечко. 

– Житомир: «Полісся», 2012р. – 253 ст. 

5. Наукові статті Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя  URL: 

http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/531/1/245_Naukovi_zapiski_2012

_6.PDF 

6. STEM – технології на уроках англійської мови. URL: 

https://vseosvita.ua/library/stem-tehnologii-na-urokah-anglijskoi-movi-196056.html 

http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/531/1/245_Naukovi_zapiski_2012_6.PDF
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/531/1/245_Naukovi_zapiski_2012_6.PDF
https://vseosvita.ua/library/stem-tehnologii-na-urokah-anglijskoi-movi-196056.html


Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Професійна освіта 

© Deák József   
21 

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА 

Deák József 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ЭТИКИ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ НАУКИ В ВЕНГРИИ И В РОССИИ 

 
Deák József 

Адюнкт кафедры правоохранительной теории и истории,  

Факультета правоохранительной науки  

Hационального университета общественной слуҗбы в Венгрии 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7661-4485 

 

Этические нормы науки в сравнении с правовыми нормами, 

регламентирующими научную деятельность, представляют собой особую 

форму нормативности. Специфика ее состоит в том, что она рождена 

непосредственно в научном сообществе, относительно обособленном от 

остального общества посредством специфической деятельности и особенных 

общих целей и ценностей. Этика науки формирует нормативную совокупность, 

вторичную и дополнительную по отношению к праву, заполняя те лакуны 

научной деятельности, которые не попадают в предмет правового 

регулирования. Можно назвать ее также «мягким правом», поскольку 

этические нормы при определенной схожести с нормами права не обладают той 

же принудительной силой. [1] 

Среди похожих, или совпадающих задач кадрового обеспечения, на 

основе Положении о Департаменте государственной службы и кадров МВД 

России, и подобной положении министра МВД Венгрии о структуре и о задачах 

структурных элементов министерства находится и Координация научного 

обеспечения в органах, организациях и подразделениях системы МВД. [2] 

https://orcid.org/0000-0002-7661-4485
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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. [3] 

Правоохранительные системы в этих двух государствах до смены 

политических систем в начале 1990-х годов, были очень похожи. В Венгрии 

деятельность милиции вышла из-под действия закона, а права человека и 

гражданские права утратили свое первоначальное содержание. Игнорируя 

принципa разделения властей, стали характерной идеология тотальной 

политической власти, и особенно серии организационных решений 

милитаристского жанра. Например: предпочтительное решение произвола, не 

терпящее ограничений; когда он исползует армию в качестве полиции, а 

полицию в качестве армии. Смена режима в 1990-м году, снова принесла 

надежду, что две профессии-призвания, наиболее высмеянные диктатурой, 

могут вернуться к лучшим традициям современной демократии, которые когда-

то уже характеризовали венгерскую политическую культуру. [4] 

Именно благодаря этому возвращению была разработана концепция 

правоохранительной системы и её отечественный подход. Согласно этому, 

правоохранительная система является частью государственного управления, 

типом (подсистемой) системы общественной безопасности. Её общественное 

предназначение – наделенная монополией на законное физическое насилие – 

предотвращение, устранение или снижение опасностей, связанных с 

незаконным поведением человека,а также подготовка уголовного правосудия, 

восстановление нарушенного правопорядка, в интересах охраны общественной 

безопасности, общественного порядка, национальной безопасности и 

государственной границы. Составляющие части правоохранительной системы 

Венгрии: полиция с общими правоохранительными полномочиями;полиции с 

особыми полномочиями;гражданские службы национальной безопасности; 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Професійна освіта 

© Deák József   
23 

таможенная служба; служба исполнения наказаний; орган гражданской 

обороны и ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий. [5] 

Для непосредственного выполнения функций по обеспечению 

правопорядка и безопасности образуются государственные органы 

безопасности, которые в Российской Федерации включают в себе Bооруженные 

Силы, органы ФСБ, МВД, СВР, ФСО, ФНС, МЧС, а также органы 

обеспечивающие безопасное ведение работ в промышленности, энергетике, на 

транспорте, и в сельском хозяйстве; службы безопасности средства связи и 

информации, таможни, природоохраниттельные органы охраны здоровья 

населения и другие государственные органы безопасности, действующие на 

основе законодательства. [6] 

Как и в венгерском законодательстве, часть указанных органов 

называется правоохранытельными органами и специальными службами. [7] 

Но в венгерском законодательстве, в законе "О полиции" N XXXIV. 1994 

года имеется специально сформулированноe понятиe "правоохранительные 

органы" не включающее в себе Вооруженные Силы. [8] 

Правоохранительные органы (П.о.) – это государственные органы, 

основной функцией которых являетця охрана законности и правопорядка, 

защита прав и свобод человека, борьба с преступностью. К этим органам 

относятся: суд, арбитражный суд, конституционный суд, прокуратура, органы 

внутренних дел, контрразведки, таможенного контроля, налоговой полиции, 

юстиции. В широком смысле понятие „П.о.” включает также ряд 

негосударственных институтов: адвокатуру, третейский суд и др. Организация 

и деятельность П.о. – предмет одноименной учебной юридической дисциплины 

и отрасли правоведения. [9] 

В учебной программе, уже основных курсов университета, как базового 

учреждения для высшей подготовки кадров поступающих в том числе в 

войсках Венгерской Армии, в правоохранительных органов и в 

государственную службу Венгрии, важные места занимают разные дисциплины 
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подготовки курсантов, слушателей к написании рефератов, курсовых, потом 

дипломных,  и даже научных работ. При преподавании этих начальных, как бы 

подготовительных курсов научного исследования, уже большое внимание 

уделяется ознакомлению курсантов, слушателей основами этики научного 

исследования. На лекциях они изучаются вопросы теории, а на семинарах они 

всталкиваются уже на собственной практике, при подготовке презентаций с 

вопросами, правилами и уставами научного исследования и особенно его этики. 

Университет имеет четыре докторских школ. Докторскую Школу Военных 

Наук;  Докторскую Школу Военно-технических Наук;  Докторскую Школу 

Административных Наук; и Докторскую Школу Правоохранительных Наук. 

[10] 

Кафедра правоохранительной теории и исторрии, препадаёт кроме 

дисциплин подготовки курсантов, слушателей к написании рефератов, 

курсовых, потом дипломных,  и даже научных работ, и историю полиции 

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

программе дисциплины важное место занимает ознакомление курсантов 

базового курса 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 интересов венгерского государства, и черпать из опытa, 

истории правоохранительных органов. [11] 

В Докторской Школе Правоохранительных Наук аспиранты изучают уже 

более глубоко Историю правоохранительных органов. Как  эти исторические 

события в Венгрии показали ценность, актуальной и на сегодняшний день 

правоохранительной науки: для создания и обеспечения общественного 

порядка и государственной безопасности необходим правопорядок и 

поддержающая его стабильно и эффективно действующая правоохранительная 
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система. Отсуствие, или дезорганизованность которой приведёт к 

непредсказуемым, трагическим последствиям. [12] 

При изучении этого предмета аспиранты встрчаются этическими 

вопросами исследования раззных профессий. 

Ценность, актуальность и на сегодняшний день предмета 

правоохранительной науки, её этические особенности в России исследуют и в  

одной из ведущих отраслевых организаций правоохранительных наук. [13] 

В Академии Управления МВД РФ „О научной деятельности” 

определяется: В соответствии с приказом МВД России от 18 марта 2013 года № 

150 „Об организации научного обеспечения и применении положительного 

опыта в  органах внутренних дел Российской Федерации” за Академией 

управления МВД России закреплены следующие направления научных 

исследований: „Стратегическое развитие системы МВД России; 

совершенствование подготовки, повышения квалификации и переподготовки 

руководящего состава органов внутренних дел Российской Федерации; 

совершенствование государственной политики в сфере обеспечения 

правопорядка; характеристика современных угроз национальной и глобальной 

безопасности; совершенствование системы управления органами внутренних 

дел по обеспечению защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, 

собственности, интересов общества и государства от преступных и иных 

противоправных посягательств; оптимизация систем отраслевого управления 

подразделениями и службами органов внутренних дел”. [14] 
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КЕРУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТУДЕНТА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Волгіна Світлана Анатоліївна 

викладач,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

В наш час політична, соціальна, економічна та психологічна ситуація у 

більшості країн перебуває під впливом безпрецедентної ситуації, що склалася у 

світі.  Українська професійна спільнота та пересічні громадяни, змушені 

пристосовуватися до нових умов та викликів сьогодення. Значні зміни, зокрема, 

відбуваються у навчальній галузі, охоплюючи діапазон від початкової до вищої 

освіти. Засоби та якість надання освітніх послуг є предметом постійних 

суперечок, вимушений перехід від аудиторних до дистанційних занять не має 

аналогів, як наслідок необхідність розвитку навичок самостійного навчання та 

вдосконалення набутих знань у студентів вищих навчальних закладів, як 

безпосередніх учасників існуючих та майбутніх соціальних процесів  в Україні 

та світі, набуває важливого значення. Сучасне українське суспільство потребує 

інтелектуальних, дієвих, високоморальних спеціалістів, що здатні приймати 

самостійні рішення у складних ситуаціях та схильні до конструктивної  

співпраці. Важливу роль у набутті вище зазначених якостей відіграє самоосвіта, 

що являє собою вільний та усвідомлений вид освітньої діяльності, пов'язаний з 

набуттям та розвитком умінь і навичок отримання актуальних знань та 

трансформації їх у майбутню практичну діяльність. Основу самоосвітнього 

процесу формує продумане та організоване регулювання власної навчально-

пізнавальної діяльності, володіння правилами, засобами та прийомами 

самоосвіти, вміння ними користуватися. Універсальна природа самоосвітньої 

діяльності вимагає відповідної модифікації змісту навчального матеріалу та 
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організації навчального процесу, результативної методики та технологій 

навчання. Основною засадою вдосконалення освітньої системи у вищому 

навчальному закладі є формування у студентів уміння швидко орієнтуватися у 

величезному потоці інформації, пристосування до динамічної структури 

функціонування галузевих інститутів, доцільне та творче застосування 

отриманих знань та вмінь.  

Я.А. Коменський говорив: “Вважай нещасним той день і той час, коли ти 

не засвоїв нічого нового і нічого не додав до своєї освіти” [1]. У різні часи вчені 

приділяли значну увагу важливості формування та використання у навчанні 

самоосвітньої діяльності. Процес самоосвіти визначають як “ціленаправлену 

систематичну пізнавальну діяльність з вдосконалення існуючих та набуття 

нових освітніх та професійних знань” [2], “засіб пошуку та засвоєння 

соціального досвіду, за допомогою якого людина здатна здійснювати власне 

виховання, освіту, розвиток та професійну підготовку відповідно до висунутих 

вимог” [3], “вищу форму задоволення пізнавальної потреби та інтересів, що 

ґрунтується на засадах високої свідомості та організованості під впливом 

мотивів великої сили, на високому рівні ставлення людини до життя та 

пізнання” [4].  

Самоосвітній процес студента вищого навчального закладу являє собою 

добровільну діяльність, націлену на отримання знань у процесі 

самомотивованої роботи, яка є неможливою, якщо у студента не сформовані 

початковий досвід такої пізнавальної діяльності, потреба в ній та емоційно-

вольові якості. Направляючим та коригуючим фактором, що сприяє 

формуванню вищезгаданих навичок виступає консультаційна та дорадча 

допомога викладача, яку можна розглядати як керування викладачем 

самоосвітньої діяльності студента. Керування самоосвітнім процесом являє 

собою взаємодію системи управління педагогічних кадрів та самокерованого 

процесу особи, що навчається, з метою забезпечення безперервного розвитку 

цієї особи відповідно до професійних вимог та стандартів. Направленість 
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керування професійною самоосвітою студента вищого навчального закладу, і, 

зокрема, майбутнього фахівця правничої галузі, обумовлена наступними 

факторами: тенденціями розвитку варіативних освітніх систем, що зорієнтовані 

на підготовку фахівців високого класу, здатних вирішувати професійні 

завдання самостійно та ефективно; відмовою від погіршення якості надання 

освітніх послуг у процесі підготовки фахівців; потребою у дієвому впливі 

системи освіти на формування професійних навичок майбутніх фахівців; 

коригуванні існуючої державної політики у галузі освіти, пошуку форм та 

методів формування позитивних моделей навчання в сучасних умовах; 

поширенням новітніх дистанційних освітніх технологій та інтерактивних 

засобів навчання [5]. 

Вимушений перехід до дистанційного навчання доводить той факт, що 

основою такого навчання є принцип самоосвіти, який є передумовою 

професійного розвитку. Необхідними якостями, як було зазначено вище, 

виступають внутрішня мотивація до вирішення навчальних та професійних 

завдань, здатність до самоосвіти, розуміння змісту та методичних основ 

самоосвіти. Факторами забезпечення ефективності процесу самоосвіти 

вважаємо соціально-психологічні та організаційні умови навчальної діяльності, 

доступність дистанційних та он-лайн освітніх технологій, здатність їх 

використовувати, методичне забезпечення умов професійного розвитку та 

зростання. Проте, реалізація вказаних технологій пов’язана з певними 

проблемами, головною з яких є проблема організації визначеного освітнього 

простору на базі інформаційно-технічного забезпечення, технічної підтримки та 

доступності ресурсів.  Така реалізація передбачає наявність добре розробленої 

та скоригованої системи керування знаннями студентів та інформацією, 

необхідною для засвоєння. У цьому сенсі, інформаційний простір повинен 

являти собою динамічну та відкриту систему, що відповідає актуальному 

розвиткові інформаційних технологій, поєднувати організаційні, технічні, 
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освітні та технологічні ресурси вищого навчального закладу та забезпечувати 

інтеграцію інформаційних технологій до навчально-виховного процесу [6]. 

Система вищої освіти в Україні визначає наступні принципи організації 

керування професійною підготовкою майбутніх фахівців, враховуючи перехід 

до дистанційної форми  навчання:  

• професійна направленість, зумовлена метою підготовки студента, 

яка передбачає володіння змістом матеріалу, засоби здійснення контролю, їх 

строки та тривалість; 

• систематичність, яка гарантує впорядкований характер процесу 

навчання та самонавчання студента, стимулює мотивацію та готовність до 

пізнання; 

• виховний елемент, який виявляє себе у активізації свідомого та 

творчого пізнавального процесу та його самоорганізації відповідно до потреб, 

інтересів та технічних можливостей; 

• всебічність набутих знань [7]. 

Варто зазначити, що самоосвітня діяльність є процесом особистісним, 

який може не  проявлятися у зовнішніх показниках оцінювання знань, тому, за 

відсутності безпосереднього спілкування зв студентами зусилля викладача 

мають бути сфокусовані на керуванні та перевірці володіння студентами 

основними атрибутами самоосвітньої діяльності. Така діяльність викладача 

набуває популярності як моніторинг самоосвітньої діяльності студента. 

Моніторинг самоосвіти – це процес систематичного та безперервного збору 

інформації про формування базових характеристик самоосвітньої діяльності з 

метою коригування навчального процесу, та їх покращення. Об’єктивність, 

системність, безперервність, комплексність та технологічність є необхідними 

передумовами забезпечення ефективного моніторингу самоосвітньої діяльності 

[8]. Наведемо зміст вказаних передумов: об’єктивність передбачає вибір та 

застосування методів оцінювання, критеріїв та показників, які дозволяють 
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проводити максимальний та об’єктивний аналіз ефективності самоосвітньої 

діяльності студента; системність враховує внутрішні та зовнішні фактори 

самоосвіти, застосування процедур оцінювання знань та систематичний 

контроль; безперервність, як передумова, визначає ефективність самоосвіти на 

різних етапах; комплексність має на меті інтегроване використання 

варіативних джерел інформації з залученням методики керування процесом 

самоосвіти та урахуванням критеріїв та показників самоосвітньої діяльності; 

технологічність включає реалізацію доступних, зручних та зрозумілих 

технологій та засобів керування та оцінювання ефективності у поєднанні з 

програмними засобами та інтерактивними технологіями. 

В умовах дистанційного навчання інтенсивні методи навчання набувають 

характеристик самоосвітньої діяльності та ведуть до нових пошуків у сфері 

підвищення якості та ефективності педагогічного контролю і його нових форм. 

Дистанційне навчання є міжнародним терміном, який визначається як 

ціленаправлене та методично організоване керування навчально-пізнавальною 

діяльністю та розвитком осіб, які знаходяться на відстані від навчальної 

установи та не вступають у постійний контакт з педагогічним персоналом даної 

установи. Дистанційне навчання практикують у двох формах, комбінуючи їх 

задля досягнення певної мети: шляхом електронного листування та засобів 

комунікації та через використання інтерактивних навчальних платформ. 

Загальноприйнятими є наступні функції здійснення контролю освітньої та 

самоосвітньої діяльності: 

• функція діагностики набутих знань та перебігу навчальних 

процесів, включаючи зворотній зв'язок та врахування результатів; 

• функція керування, націлена на формування навичок та умінь, 

коригування, профілактику та вдосконалення набутих знань; 

• функція розвитку уваги, пам’яті, логічного мислення, мотивації, 

творчості та зацікавленості предметом навчання; 
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• виховна функція, призначена дисциплінувати, вдало організовувати 

час, виділений на навчання, визначати власні пріоритети. 

У навчально-виховному процесі вищезазначені функції контролю 

навчальної та самоосвітньої діяльності можуть поєднуватися між собою, або 

превалювати, залежно від форми здійснення контролю [9]. Контроль навчальної 

та самоосвітньої діяльності полягає у перевірці перебігу та результатів 

теоретичного та практичного засвоєння студентами навчального матеріалу. 

Врахуємо той факт, що студент може виступати одночасно об’єктом та 

суб’єктом контролю. Безперервний моніторинг самоосвітньої роботи студента 

забезпечують контроль з боку викладача, самоконтроль та взаємний контроль 

між об’єктами навчання. Керування навчальною діяльністю з боку викладача 

здійснюється через безперервний зв'язок у вигляді початкового, поточного та 

підсумкового контролю. Результати контролю дають змогу здійснювати 

керування процесом навчання, так як вони допомагають визначити підходи до 

організації індивідуального процесу навчання. Вони також виступають 

основою для оцінювання самоосвітньої діяльності, де критерієм оцінювання є 

значна та відмінна ознака. Для прикладу, критерій оцінювання знань, умінь та 

навичок набутих шляхом самостійного опрацювання теоретичного та 

практичного матеріалу у процесі підготовки майбутніх фахівців у галузі права 

може являти собою сукупність наступних показників та визначатися ступенем 

їх засвоєння: 

1) розуміння певної галузі права, теоретичні знання основних 

положень та застосування їх у практичній діяльності; 

2) знання правових інструментів та вміння працювати з ними; 

3) оволодіння прийомами ведення переговорів, бесід з клієнтами та 

отримання дорадчої допомоги з боку компетентних органів; 

4) навички складання нормативно-правових документів та їх 

тлумачення; 
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5) уміння швидко та якісно виконувати визначені завдання. 

Самоконтроль навчальної діяльності розглядаємо як здатність суб’єкта 

навчання здійснювати контроль та корекцію перебігу такої діяльності, її 

результатів на кожному з етапів за різних умов з метою підвищення 

ефективності власного навчання та вдосконалення процесу її організації 

базуючись на усвідомленому застосуванні накопичених знань, навичок та 

досвіду [10]. Комплекс навичок самостійного контролю набуття знань та вмінь 

поєднує вміння організувати здійснення навчальної діяльності згідно програми 

та плану навчання, вміння об’єктивно оцінювати власну навчальну діяльність 

та її результати, вміння коригувати та вдосконалювати таку діяльність. 

Критеріями сформованості навичок самоконтролю навчальної діяльності 

вважаємо: 

- знання з теорії самоорганізації та самоконтролю, їх наявність та якість; 

- рівень практичного володіння вміннями, необхідними для 

забезпечення успішності процесу самоорганізації та самоконтролю навчальної 

діяльності; 

- усвідомлення, змістовність та систематичність здійснення 

самоорганізації та самоконтролю навчальної діяльності. 

Самоорганізація та самоконтроль є основними елементами системи 

керування навчальною діяльністю. Сформованість даних вмінь є передумовою 

активності студентів у процесі навчання, ефективність та результативність 

навчальної діяльності студентів. Самоконтроль входить до кожного з видів 

діяльності людини, включаючи навчальну, наукову, ігрову, спортивну , трудову 

та ін.. Загальними ознаками у класифікації типів самоконтролю, незалежно від 

специфіки діяльності, можна вважати тимчасову, структурну, ознаку 

модальності та ознаку довільності самоконтролю. Так, тимчасова ознака 

інтегрує початковий, поточний та підсумковий контроль; структурна ознака 

включає в себе психофізіологічний, соціальний контроль та самоконтроль 

поведінки; ознака модальності характеризує зоровий, тактильний, слуховий, 
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кінетичний та комбінований типи контролю; ознака довільності самоконтролю 

включає довільний та мимовільний контроль. 

З метою забезпечення ефективної результативності навчальної діяльності 

та формування у студентів навичок та вмінь самоосвітньої діяльності зусилля 

викладачів повинні бути направлені на відповідну організацію процесу 

навчання, дотримання визначених стандартів освіти, формування у студентів та 

спонукання їх до самостійного навчання та наукової діяльності, ефективне 

планування та організацію навчально-пізнавальної діяльності студентів, 

залежно від фахової підготовки, активізацію власної стимулюючої та 

консультаційної методичної ролі у процесі самоосвітньої діяльності студентів, 

наданні інформаційної та методичної підтримки, забезпеченні інтерактивних 

методів навчання, доступу до он-лайн ресурсів на навчальних платформ. 
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Nowadays in the current situation we were challenged to provide high quality 

educational services online. The whole world is facing such a challenge in the 

majority spheres of our life. Everyone is trying to adapt to new living conditions, 

especially in the sphere of higher education . The educators try to do their best to 

arrange educational process in a proper way with the help of online-learning. 

The author provides an introduction to online-learning and its role in higher 

educational establishments in Ukraine by outlining key terms and the evidence for its 

effectiveness, faculty development needs for implementation, evaluation strategies 

for online-learning and its technology, and how online-learning might be considered 

evidence of academic scholarship. 

Online-learning is the use of Internet technologies to enhance knowledge and 

performance. Online-learning technologies offer learners control over content, 

learning sequence, pace of learning, time, and often media, allowing them to tailor 

their experiences to meet their personal learning objectives. In diverse higher 

education contexts, online-learning appears to be at least as effective as traditional 
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methods such as lectures and practical classes. Students do not see online-learning as 

replacing traditional training but as a complement to it. A developing infrastructure 

supports online-learning within higher education includes repositories, or digital 

libraries, to manage access to online-learning studing materials. Online-learning 

presents numerous research opportunities for higher education in general. Innovations 

in online-learning technologies point toward a revolution in higher education of our 

country, allowing learning to be individualized (adaptive learning), enhancing 

learners' interactions with others (collaborative learning), and transforming the role of 

the teacher. The integration of online-learning into higher education can catalyze the 

shift toward applying adult learning theory, where educators will no longer serve 

mainly as the distributors of content, but will become more involved as facilitators of 

learning and assessors of competency. [1] 

Today's educators in all kinds of higher educational establishments in Ukraine 

are facing different challenges than their predecessors in teaching tomorrow's 

specialists in different professional spheres all over the world. In the past few 

decades, for example, changes in health care delivery and advances in medicine have 

increased demands on academic faculty, resulting in less time for teaching than has 

previously been the case. Changes in sites of health care delivery, from acute care 

institutions to community-based settings for chronic care, have required adaptations 

in educational venues. Traditional instructor-centered teaching is yielding to a 

learner-centered model that puts learners in control of their own learning.  

Online-learning can be used by medical educators to improve the efficiency and 

effectiveness of educational interventions in the face of the social, scientific, and 

pedagogical challenges. It has gained popularity in the last years; however, its use is 

highly variable among medical schools and appears to be more common in basic 

science courses than in clinical clerkships. [1] 

In this article, we review the current state of online-learning in medical 

education by outlining the following: key terms, the components of online-learning, 

the evidence for its effectiveness, faculty development needs for implementing 
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online-learning, evaluation strategies for online-learning and its technology. [2] 

Online-learning is also called Web-based learning, e-learning, distributed 

learning, computer-assisted instruction, or Internet-based learning. Historically, there 

have been two common online-learning modes: distance learning and computer-

assisted instruction. Distance learning uses information technologies to deliver 

instruction to learners who are at remote locations from a central site. Computer-

assisted instruction (also called computer-based learning and computer-based 

training) uses computers to aid in the delivery of stand-alone multimedia packages 

for learning and teaching. These two modes are subsumed under online-learning as 

the Internet becomes the integrating technology. [1] 

Updating electronic content is easier than updating printed material: online-

learning technologies allow educators to revise their content simply and quickly. 

Learners have control over the content. Internet technologies permit the widespread 

distribution of digital content to many users simultaneously anytime and anywhere. 

An additional strength of online-learning is that it standardizes course content 

and delivery; unlike, for instance, a lecture given to separate sections of the same 

course. Moreover, online-learning can be designed to include outcomes assessment to 

determine whether learning has occurred. [2] 

Online-learning technologies offer educators a new paradigm based on scientific 

learning theory, which states that students learn by relating new learning to past 

experiences, permits greater learner interactivity and promotes learners' efficiency, 

motivation, cognitive effectiveness, and flexibility of learning style.  

Interactive learning shifts the focus from a passive, teacher-centered model to 

one that is active and learner-centered, offering a stronger learning stimulus. 

Interactivity helps to maintain the learner's interest and provides a means for 

individual practice and reinforcement. Evidence suggests from practice that online-

learning is more efficient because learners (students) gain knowledge, skills, and 

attitudes faster than through traditional instructor-led methods. [1] Online-learners 

have demonstrated increased retention rates and better utilization of content, resulting 
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in better achievement of knowledge, skills, and attitudes, offers learners the 

flexibility to select from a large menu of media options to accommodate their up-to-

date learning styles. 
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Метою застосування кейс–технологій у професійній підготовці майбутніх 

фахівців є вирішення конкретних проблемних ситуацій у штучно створеному 

середовищі, що дає можливість поєднати теоретичну обізнаність і практичні 

вміння, розширити досвід роботи, працюючи як в команді, так і індивідуально. 

Кейс, в основі якого закладено протиріччя чи відповідний рівень труднощів, як 

інтерактивний метод навчання, відображає події, які реально відбулися в  

професійній діяльності і є основою для вивчення, обговорення та вироблення 

здобувачами освіти обгрунтованих рішень.  

 «Занурення» майбутніх учителів у штучно створене професійно–освітнє 

середовище дозволяє змоделювати майбутню педагогічну діяльність, обрати 

доцільну комунікаційну стратегію спілкування у групі (чи команді) та з 

окремими особами, осмислити типову педагогічну задачу, дібрати у дискусії 

шляхи вирішення і сформувати навички ефективного орієнтування в 

аналогічній ситуації на практиці, оцінювання як кінцевого результату, так і 

способів його досягнення. 

З іншої сторони, кейс–технології уможливлюють виявлення студентами 

пізнавальної потреби та створюють внутрішні умови для активного засвоєння 

змісту навчання, дозволяють спроектувати процеси оволодіння програмними 

результатами з обов’язковим застосуванням інформаційно–комунікаційних 
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технологій. Прикладами, аналітичних, практичних, творчих, комунікативних 

навичок є: пошук, опрацювання та аналіз відомостей з різних галузей знань; 

виявлення, формулювання і вирішення професійної проблеми; оцінювання 

ситуації та розроблення кількох варіантів її вирішення; самостійне прийняття 

рішення в умовах невизначеності; відповідальність за результати власної 

діяльності і за роботу всієї групи; розроблення й управління освітніми та ІТ–

проектами на засадах командної роботи. 

Серед переваг використання даної технології під час професійної 

підготовки майбутніх вчителів інформатики – вирішення практичної проблеми 

шляхом актуалізації предметних знань з інформатики як фундаментальної 

науки, загальних психолого–педагогічних понять та конкретних відомостей з 

методики навчання предмету, а також перенесення знайдених способів 

вирішення проблеми у площину виконання вчителем інформатики професійних 

обов’язків у закладах загальної середньої освіти. Залучення студентів до 

різнобічних дискусій, продуктивного обговорення, детального аналізу, 

формулювання аргументів та сприйняття думки інших сприяє формуванню 

навичок дотримування норм і правил професійного спілкування з усіма 

учасниками освітнього процесу, вироблення особистісної стійкості до кризової 

ситуації. 

Завдяки значній кількості ролей, які потрібно студентам виконати 

(наприклад, відображення дій вчителя, діяльності учнів з різними рівнями 

навчальних досягнень) у процесі роботи з тим чи іншим кейсом, згадана вище 

технологія є близькою перш за все до ігрових методів і проблемного навчання. 

Відображення у змісті зв’язку з накопиченим раніше життєвим досвідом, а 

також з майбутніми професійними ситуаціями дозволяє моделювати варіанти 

рішення із урахуванням індивідуальних знань, навичок і здібностей студентів. 

Ефективність використання кейс–технології в тому, що у зручному 

форматі можуть бути залучені й інші засоби і методи навчання, спираючись на 

їхні сильні сторони та відповідаючи чітко сформульованій меті навчання. 
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Але, незважаючи на те, що потенціал описаної технології значно вищий 

за особливості використання традиційних засобів та методів навчання, 

потрібно, використовуючи  кейси, звертати увагу і на недоліки, серед яких: 

− недостатньо вивчені питання поєднання у кейсах технологічної та 

предметної складової освітнього процесу у закладі вищої освіти;  

− не в повній мірі сприяє здобуттю фундаментальних знань з психології, 

педагогіки, інформатики та методики її навчання;  

− вимагає значних затрат часу від усіх учасників освітнього процесу;  

− потребує від викладача досвіду у розробці кейсів, організації дискусії з 

боку студентів;  

− недостатня кількість кейсів, до розроблення яких викладачі залучали 

стейкхолдерів як потенційних роботодавців;  

− вимагає практичних ситуацій, фрагменти яких містять проблему, яку 

можна сформулювати не явно і яка немає єдиного однозначного рішення, 

яке «лежить на поверхні», а потребує пошуку найбільш ефективного 

способу вирішення існуючої проблеми;  

− потребує високого рівня готовності студентів працювати у групах, вести 

дискусію та аргументувати власні професійні позиції. 

На думку І. В. Леонтьєвої, недоліками педагогічного кейсу як методу 

навчання є: недостатня поширеність у практичній підготовці майбутніх 

педагогів; ризик поверхневого вивчення педагогічної теорії з боку майбутніх 

викладачів; необхідність ґрунтовної підготовки викладача до проведення 

дискусії та аналізу ситуації, а також необхідність відмови викладача від 

власних суджень та рішень [1, c. 33]. 

У практиці професійної підготовки майбутніх фахівців за тими чи іншими 

освітньо–професійними програмами можуть бути використані різні типи 

кейсів, які відрізняються обсягом змістового навантаженням, формою 

представлення, напрямками призначення тощо. Як показує практика, 
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доцільними під час підготовки майбутніх учителів інформатики є наступні три 

види кейсів:  

1) науково–дослідні, які орієнтовані на пізнання нових знань, 

залучаючи студентів до пошуково–дослідницької діяльності, всебічного аналізу  

завдань проблемного, евристичного і творчого характеру, трансформації 

здобутих теоретичних відомостей у знання навчально–методичного характеру;  

2) навчальні, які націлені на міжпредметне застосування предметних та 

психолого–педагогічних знань, удосконалення навичок оцінювання реальних 

ситуацій і прийняття рішень, спираючись на інтеграційні зв’язки теми з іншими 

розділами (вертикальна інтеграція знань) та з іншими галузями (горизонтальна 

інтеграція знань); 

3) практичні, які надаючи методичну допомогу, підказуючи шляхи 

урізноманітнення творчої педагогічної діяльності на уроках інформатики, 

прогнозуючи розвиток ситуацій у реальному професійно–діяльнісному 

просторі, відображають професійні обов’язки вчителя інформатики і процеси їх 

виконання у закладах освіти. 

У практиці професійної підготовки майбутніх вчителів інформатики 

вагоме місце займають міні–кейси, обсяг яких становить від 0,5 до 2 

друкованих аркушів, на яких у стислій формі розміщено відомості про 

ситуацію, ґрунтовно окреслено практичну проблему. Такий тип кейсів 

призначено переважно для актуалізації окремих методичних чи предметно–

педагогічних проблем, для ілюстрації окремих питань, положень або моделей, 

що розглядаються на лекційних заняттях. Наприклад, для того щоб оволодіти 

обізнаністю з предмету на рівні знань і розуміння згідно таксономії Блума 

варто застосувати інформаційні міні–кейси, у яких відображено 

фундаментальні поняття, термінологічні словники, структурно–логічні схеми, 

описи типових алгоритмів роботи із програмним забезпеченням, необхідним у 

професійній діяльності саме на поточний момент. Пошук варіантів 

розв’язування міні–кейсу, які мають бути не просто ідеями, а мати практичне 
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втілення, не вимагає від студентів опрацювання значної кількості навчальних 

відомостей і тривалої попередньої підготовки, а для дискусії та рефлексії 

виконаної діяльності достатньо одного академічного заняття.  

Важливим є усвідомлення студентів того, що успішна робота над кейсом,  

яке є і завданням і джерелом детально представленої для виконання різнобічної 

інформації, складається з позааудиторної (домашньої) самостійної роботи й 

навчальної діяльності в аудиторії та містить етапи:  

− вивчення конкретної ситуації за певним планом, що припускає роботу 

студентів у групах та індивідуальну;  

− розробка індивідуальних рішень шляхом «мозкового штурму» у межах 

групи, використовуючи інформаційні ресурси, комунікаційні технології, 

цифрові пристрої для доступу до інформації, спілкування та співпраці; 

− обговорення варіантів індивідуальних рішень в кожній групі, критичне 

оцінювання здобутої інформації, розпізнавання логічного некоректних 

міркувань, формування особистого внеску кожним студентом, визначення 

доповідачів, виокремлення головного та захист прийнятого рішення; 

− дискусія, оцінювання правильності та раціональності прийнятого 

рішення, готовність інтегрувати його в освітнє середовище закладу; 

− підведення підсумків викладачем та рефлексія спільно виконаної роботи, 

спрямована на виявлення знань фактів кейса шляхом консультування 

зацікавлених осіб  з  питань, що представлені у  кейсі.  

У дослідженні [1] описано спеціальні умови використання методу case–

study в процесі підготовки майбутніх учителів  інформатики:  

− забезпечити достатньо високу складність пізнавальних педагогічних 

проблем та ІТ профілю;  

− скласти логічний ряд запитань щодо методичних і дидактичних 

професійних проблем, які спонукають студентів до пошуку істини й 

вибору правильного рішення;  
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− створити в аудиторії атмосферу психологічного комфорту, яка має 

сприяти вільному висловлюванню думки;  

− надати спеціальний час для осмислення способів розв’язання проблеми 

[2, с. 135]. 

Описані вище особливості зумовлюють зміни і у традиційній ролі 

викладача, який акцентує увагу на управлінні інтелектуальним розвитком та 

професійним становленням студентів, мотивує їх до гнучкої адаптації до вимог 

інформаційного суспільства та роботодавців, а також активізує студентську 

аудиторію на пошук різних підходів до вирішення представленої ситуації. 

Разом з цим, студенти теж змушені переорієнтуватися з «пасивних» учасників 

освітнього процесу на активних суб’єктів навчання, які демонструють власні 

здібності і досягнення як під час групової роботи, так і навчаючись самостійно. 

Застосування кейс–технологій у професійній підготовці майбутніх 

фахівців дозволяє урізноманітнити освітній процес, реалізувати професійно–

орієнтоване навчання, розширити інтерес до набуття фахового досвіду та 

підсилити мотивацію до оволодіння прийомами аналітичного і критичного 

мислення, продукування нових суспільно–значущих знань з метою їх 

впровадження в освітній процес. 

Разом з цим спостерігаємо розвиток у здобувачів вищої освіти 

ініціативності, здібностей свідомо і цілеспрямовано працювати над розв’язання 

професійних завдань, приймати рішення та нести за них відповідальність, 

встановлювати зв'язок між теорією та практикою, оперативно та відповідально 

вирішувати актуальні проблеми як навчання, так і майбутньої професійної 

діяльності. 
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Одной их важных особенностей настоящего периода является 

активизация и внедрение инновационных процессов в рамках реализации целей 

устойчивого развития образования. Это выражается в тенденциях накопления и 

реализации нововведений в образовательный процесс, что приводит к 

качественным изменениям его методологических аспектов. Вместе с тем 
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приоритетные направления развития отечественной системы образования 

достаточно четко определены в нормативном правовом акте под названием 

«Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь на 

период до 2030 года» [2]. Согласно этому официальному документу, 

стратегическая цель страны в образовательной сфере состоит в формировании 

качественной системы образования, которая отвечает потребностям 

устойчивого развития республики, цифровой экономики и реализации 

потенциала человека. 

Современное образование ориентировано на создание условий для 

развития успешной личности ученика в образовательном процессе. Одним из 

основных принципов такого подхода является ориентация образовательного 

процесса на развитие мотивации учащихся. Решение проблемы 

мотивированного выбора выпускниками школ направления дальнейшего 

образования и адаптации их к этому обучению в естественнонаучных областях 

год от года становится все более сложным и для самих выпускников и их 

родителей, и для вузов, работающих в этих областях. Преодоление этой 

тревожной тенденции невозможно без всестороннего развития взаимодействия 

представителей общего и высшего профессионального образования. 

Повышение качества образования, возможность его успешного продолжения на 

последующих ступенях, неизбежное в юности самоопределение, 

профессиональная ориентация – проблемы, решаемые в системе школа-вуз.  

В связи с актуализацией совершенствования образовательного процесса в 

сентябре 2012 г. в рамках взаимодействия школьного и вузовского образования 

был создан проект «Малая академия» на базе ГУО «СШ № 2 г. Горки» и УО 

БГСХА и является региональной моделью образовательного и 

профессионального самоопределения учащихся. Проект направлен на 

выявление и развитие творческих способностей и интереса к научной 

деятельности талантливых детей, создание необходимых условий для ее 

поддержки, пропаганду научных знаний, создание условий для 
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интеллектуального развития и поддержки одаренных детей, в т. ч. содействия 

им в профессиональной ориентации и продолжении образования[1]. 

Образовательный процесс проводится по двум направлениям: 

консультации, подготовка к ЦТ, олимпиадам и выполнение лабораторных 

аналитических работ с элементами научных исследований (рис.1.).   

 

 

Рис. 1. Факультативные занятия в рамках проекта «Малая академия»  
 

Данный подход к учебному процессу делает обучение более 

мотивационным, позволяет лучше запомнить теоретический материал и 

приобрести навыки лабораторного анализа. Занятия проводятся еженедельно по 

субботам с учащимися 10 классов (5-12 человек) и 11 классов (2-5 человек).  

Большой интерес у школьников вызвали темы “Амфотерные 

соединения”, “Комплексные соединения”, “Растворы”, “Гидролиз солей”, 
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“Химическое равновесие”, “Кислотно-основное титрование”, “Свойства 

углеводов”, “Качественные реакции белков”, которые сопровождались 

самостоятельным выполнением лабораторного эксперимента. Это позволяет 

сделать обучение химии более познавательным и мотивационным, а также 

лучше запомнить теоретический материал и приобрести навыки лабораторного 

анализа. 

Начиная с 2014 года, ежегодно проводятся научные эксперименты для 

участия в конкурсах (конференциях) работ различного уровня учащихся 

исследовательского характера по учебному предмету «Химия». Выпускники 

занимали призовые места на областном уровне по темам: «Влияние 

животноводческого объекта на качественные показатели грунтовых вод а/г 

Добрая», «Адсорбирующие свойства активированного угля и «белой 

таблетки»», «Биологические аспекты и количественное определение 

биофлавоноида – витамина Р», «Биологические аспекты и диастазная 

активность меда», «Анализ углеводов и определение содержания сахаров в 

растительной продукции», «Аскорбиновая кислота и химия жизни». В январе 

2020 г. совместно со студентами – членами СНИЛ «Спектр» учащимися 10 

класса ГУО «СШ №2 г. Горки» выполнены исследования по теме 

«Определение кислотности пищевых продуктов и содержания в них витамина 

С» и др.[3]. 

В рамках проекта «Малая академия» участвуем в научно-методических 

конференциях, проводим дни открытых дверей. Совместно со студентами 

агробиологических специальностей учащиеся школ приняли участие с 

научными докладами в конференции, проведенной в рамках V Международного 

форума «Химия в содружестве наук». 

Анализ результатов работы проекта «Малая академия» на 

факультативных занятиях по химии показал, что данное мероприятие для 

учащихся школ имело большие значение, с одной стороны как новая форма 
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раскрытия собственных способностей, с другой – как мощный стимул к 

дальнейшему изучению химии [1,3]. 

Современные тенденции в организации образовательного процесса в 

Беларуси включают и создание профильных классов аграрной направленности, 

что призвано привлечь к обучению на аграрных специальностях выпускников 

учреждений общего среднего образования. Это будет способствовать 

улучшению подготовки высококвалифицированных кадров для 

агропромышленного комплекса страны. Важным элементом повышения 

престижа сельскохозяйственных специальностей является профориентация, 

которой в последнее время в стране уделяется много внимания.  

Наиболее эффективной формой работы со старшеклассниками могут 

стали факультативные занятия «Введение в аграрные профессии». Эти занятия 

способствуют приобщению учащихся к будущей деятельности в аграрном 

секторе страны. Факультативные занятия направлены на развитие мотивации 

учащихся к деятельности в сельскохозяйственных организациях, формирование 

личности, ориентированной на дальнейшее обучение в аграрных колледжах и 

высших учебных заведениях. Факультативные занятия дают возможность 

обучающимся проводить первичную самодиагностику своих способностей и 

определиться с правильностью выбора дальнейшего обучения. Программа 

факультативных занятий «Введение в аграрные профессии» составлена в 

соответствии с целями и задачами развития агропромышленного комплекса 

Республики Беларусь. 

Факультативные занятия «Введение в аграрные профессии», которые 

проводятся на кафедре химии, способствуют приобщению учащихся к будущей 

деятельности в аграрном секторе страны. Проведено 14 часов факультативных 

занятий по химии для учащихся аграрных классов Дрибинского и Горецкого 

районов. В блоке 2. «Химический состав  и кислотно-основной гомеостаз 

живых организмов. Постоянство сред. Минеральный обмен» модуля 1 

«Введение в аграрное производство (10 класс) изучаются растворы в живых 
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организмах, осмос, растворы изотонические, гипо- и гипертонические, способы 

выражения состава растворов, кислотность среды; водородный показатель, его 

значения в различных средах, методы определения: индикаторный и 

потенциометрический. Интерес у учащихся вызывают вопросы, связанные с 

гомеостазом – важнейшим свойством живых организмов, постоянством рН 

биологических растворов, органов и тканей (кровь, моча, кожа, желудок, 

кишечник, кости, слюна), составом и видами буферных растворов.  

Кафедра химии взаимодействует с институтом повышения квалификации 

и переподготовки кадров УО БГСХА и является базой для проведения 

факультативных занятий в рамках семинаров на тему «Эффективные 

образовательные практики проведения факультативных занятий «Введение в 

аграрные профессии» для руководителей, педагогических работников 

учреждений общего среднего образования. В программу семинара-практикума 

вошел и мастер-класс, который прошел в формате открытого факультативного 

занятия «Введение в аграрные профессии» с учащимися ГУО «Средняя школа 

№4» г. Горки на тему «Химия в приложении к аграрным профессиям» (рис.2.).  
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Рис. 2. Проведение семинара-практикума  
на тему «Химия в приложении к аграрным профессиям» 

 
Слушатели выражали большую благодарность организаторам учебы и 

восхищение всем, что успели увидеть своими глазами за время стажировки. 

На базе УО БГСХА в виде on-lain конференции Могилевский 

государственный областной институт развития образования в рамках 

повышения квалификации для педагогических работников учреждений 

образования, работающих в профильных классах аграрной направленности 

проводил семинар «Совершенствование профессиональных компетенций 

учителей, работающих в профильных классах аграрной направленности». 

Доценты кафедры химии поделились педагогическим опытом для работы в 

профильных классах аграрной направленности.  
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Анализ работы агроклассов на факультативных занятиях по химии 

показал интерес старшеклассников к аграрным профессиям и желание в 

будущем стать специалистом в области современных аграрных технологий.  

Таким образом, интеграция в высшую школу, преемственность помогает 

раскрыть способности учеников, дает мощный стимул к дальнейшему 

изучению предметов. На практике реализация проекта «Малая академия» и 

факультативных занятий «Введение в аграрные профессии» показала, что такое 

направление, как профессиональная ориентация учащихся на выбор 

сельскохозяйственного профиля, должно иметь практическую значимость уже в 

период допрофильной подготовки учащихся.  

Практическая значимость деятельности проекта «Малая академия» и 

проведения факультативных занятий «Введение в аграрные профессии» 

способствует формированию мотивационной сферы учеников и химических 

компетенций, а также приобщению учащихся к будущей деятельности в 

аграрном секторе страны. 
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Середа О.І. 

ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ЕТИЧНИХ ВЧЕНЬ 

ПРОФЕСІЇ БУХГАТЕРА  

 

Середа Олена Ігорівна 

 

Сучасний розвиток бухгалтерського обліку та створення цілісної системи 

управління неможливий без висококваліфікованих бухгалтерів і аудиторів, які 

не лише розуміють нові концепції, правила та принципи формування 

інформації в бухгалтерському обліку, а чітко усвідомлюють потенційні етичні 

наслідки професійних та управлінських рішень. Як відомо, на формування 

етичних вчень, зміна відносин власності та побудова суспільства мали вагомий 

вплив на формування професії бухгалтера [4].  

Дослідженням питань історичного розвитку професійної етики 

бухгалтера займалися у своїх працях О.Гаврилюк, О.Романченко, М.Рудакевич, 

Г.Ямборко. На сьогодні досить актуальною залишається тема формування 

професійної етики бухгалтера. 

Розвиток етичних вчень в різних суспільно-економічних формаціях 

значно впливав на формування світогляду представників облікової професії, 

формування основних прав та обов’язків бухгалтерів, визначав їх роль та місце 

у суспільстві, тому необхідно розглянути історичні етапи історичних вчень 

бухгалтера у таблиці 1. 

 

 

 

 

 

 

 



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

© Середа О.І. 
58 

Таблиця 1 

Особливості історичного розвитку етичних вчень та їх вплив на професію 

бухгалтера  

№
з/п Етап Характеристика 

1. 

І ЕТАП – 
Первісний і 
рабовласницький 
лад  (VI ст. до н.е. 
– кін І. ст. до н.е.). 

В первісному суспільстві етичні вчення не набули свого 
розвитку і проявлялися у спробах пояснити причини виникнення 
окремих, які базувались на уявленнях про природу та 
навколишнє середовище. Окремі облікові функції виконувала 
жінка, головним обов’язком якої було здійснення контролю за 
мірою праці та споживання, яка вміла писати, рахувати і 
чаклувати. Нечесність, недобросовісність каралась силами 
природи, а саме виникненням землетрусів, повеней та пожеж. 

2. 

ІІ ЕТАП – 
Феодальний лад 
(поч. І. ст. н.е. – 
поч. XVІІІ ст.). 

В даний період часу облік розвивався спочатку в церковних 
установах, а потім – у феодальних землеволодіннях. Поряд з 
формами простого рахівництва використовувався подвійний 
запис, але тільки як спосіб реєстрації інформації. 

3. 

ІІІ ЕТАП – 
Капіталістичний 
лад (XVIІІ ст. – до 
1917 р.). 

Опосередковане породження капіталістичного способу 
виробництва, що покликав до життя нову мораль. Завданням 
етики в цей період було формування теоретичної моделі 
суспільних відносин, в якій мораль гармонізувала б стосунки 
егоїстично налаштованих індивідів. 

4. 

IV – етап – 
Капіталістичний і 
соціалістичний 
лад (з 1917 р. до ІІ 
пол. ХХ ст.). 

Поширення етичних поглядів прагматистів сприяло тому, що 
англійські бухгалтери ігнорували наукові основи бухгалтерії і 
хотіли сформувати практичні прийоми роботи. На поч. ХХ ст. в 
США та Англії праця головного бухгалтера полягала у 
виконанні простих операцій збирання і групування звітних 
даних. Первинний облік вели оперативні працівники, роботу 
яких контролював головний бухгалтер. 

5. 

V етап – 
Постіндустріальн
е суспільство (з ІІ 
пол. ХХ ст. до 
сьогодні 

Сучасна етика набуває широкого застосування всюди, де справа 
стосується задоволення інтересів особистості, проникає в різні 
галузі життя (в політику, медицину, військову справу, наукові 
дослідження, менеджмент тощо). 

Джерело: складено автором за даними [3,с.193-196]. 

Враховуючи вищезазначене, розвиток професійної етики бухгалтера 

підпорядковується  суспільно-економічним формаціям певного історичного 
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етапу та подіям, які в ньому відбувалися як в політиці, так і в економіці в 

цілому.  

Таким чином, формування етичних вчень залежить від змісту історичного 

етапу та явищ суспільного життя, зіткнення протилежних інтересів, кожного 

індивіда, а також як наслідок господарського розвитку в процесі соціальної та 

трудової практики людей, що, в свою чергу, вплинуло на історичний розвиток 

бухгалтерського обліку та формування облікової професії. 
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Чэнь Фэй  

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ  

НА РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Чэнь Фэй 

 

В долгом историческом развитии художественное образование показало 

тенденцию непрерывного развития с древних времен до наших дней, образуя 

относительно полную современную систему теории и практики. Однако на 

конкретном историческом этапе развитие художественного образования 

показало не только неравномерность. скорость., Иногда будет временный 

регресс (например, художественное образование во время китайской 

культурной революции с 1967 по 1977 год). Существует множество причин, 

влияющих на развитие художественного образования, обобщение и 

ознакомление с ними позволит нам сознательно контролировать некоторые из 

причин или использовать возможности для содействия позитивному развитию 

художественного образования. Глядя на развитие художественного 

образования, мы можем сделать вывод, что основными факторами влияния 

являются: социальные мысли, экономическая деятельность, образовательные 

мысли, развитие самого искусства и политика правительства в области 

образования. 

Социальное мышление относится к социальным ценностям 

определенного исторического периода и главному направлению метода 

мышления. Хотя нет уверенности в том, что в обществе существует только 

один вид мышления, определенно будут некоторые основные идеи. Эти мысли 

имеют сильное влияние и контроль над всеми аспектами конкретного общества. 

Размер их влияния и контроля определяет степень и масштаб, в которых они 

влияют и даже контролируют мысли и жизнь людей. Особенно, когда какая-то 

мысль исходит от силы или используется властью, ее влияние и сила контроля 
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очень велики. Как категория социального образования, художественное 

образование неизбежно находится под влиянием социальных мыслей. 

Например, влияние средневекового богословия на художественное 

образование. Средневековое богословие проповедовало аскетизм и подавляло 

мирские желания людей, Церковь также изо всех сил пыталась подавить все 

языческие культуры, а знания в целом находились в состоянии упадка. Под 

влиянием средневековой теологической мысли наука, искусство, все мысли и 

поступки контролировались религиозной мыслью, и эта религиозная мысль 

была основана на загробной жизни, а не на настоящем мире. Носителями 

знаний в основном являются монахи. Так называемое художественное 

образование также ограничивается мастерской живописи и статуй в монастыре 

для разъяснения религиозных доктрин. Позже возникшее гильдейское 

художественное образование также ограничивалось обучением ремесленников, 

которые рисовали религиозные фрески. В дополнение к методам обучения 

художественное образование в соответствии с правилом религиозной 

идеологии указывает только на религию идеологически и эмоционально, а не на 

богатую и красочную реальную жизнь. Индивидуальность и мысли художника 

контролируются и подавляются. 

Гуманизм обращает внимание на реалистичную ценность людей и 

реалистичные желания и эмоции, а также выступает за возвращение обществу 

знаний и искусства для развития и обучения обычных людей. Метод обучения 

художников также сместился с единой технической подготовки на более 

комплексную, что привело к появлению ранней академии искусств. Ученые-

гуманисты настоятельно призывали к обучению членов общества сочетанию 

морали, мудрости, спорта и красоты, чтобы отразить образовательные идеалы 

древних греков, и заложили теоретическую основу для более поздних школ, 

чтобы предлагать уроки искусства. 

Что касается экономической деятельности, люди не удовлетворены 

статическим состоянием и всегда удовлетворяют свою духовную и 
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материальную жизнь через творческую деятельность. Творческая деятельность 

человека направлена на создание символов и создание предметов. Цель первых 

- выразить мысли и чувства, а цель вторых - улучшить состояние жизни. 

Искусство - это не только символическое творение, но и создание объекта. 

Таким образом, создание искусства - это то же самое, что и общая творческая 

деятельность с точки зрения моделирования. Таким образом, обучение 

способности моделировать человека посредством художественного 

образования может помочь улучшить общее творчество людей. способность. И 

наоборот, развитие экономической деятельности будет способствовать 

развитию художественного образования. Кроме того, продукты часто имеют и 

эстетику, и практичность.Когда практичность примерно одинакова, эстетика 

часто становится нарушением правил коммерческой конкуренции. Поэтому 

хозяйственная деятельность человека, особенно быстрая и активная 

хозяйственная деятельность, часто становится причиной развития 

художественного образования. Главной движущей силой включения 

китайского художественного образования в базовое образование является 

экономика, и улучшение ремесел, за которое мы выступаем, также основано на 

экономических соображениях. 

Наука и промышленность послужили катализатором появления 

современного художественного образования в Китае. В современном Китае 

внедрение западных гуманистических знаний и постепенная популяризация 

практических наук, таких как звук, свет, химия и электричество, заставили 

китайцев увидеть, что большая часть преподавания Предметы, предлагаемые 

западными школами, похожи на «Живопись», «математическая геометрия» 

требует большого количества картинок, «география» требует использования 

различных карт, геология полагается на геодезию и картографию, а «ботаника» 

неотделима от образцы чертежей. С точки зрения науки и промышленности 

люди признают ценность искусства как инструмента, способствующего 

развитию общественного материального производства. Впервые это отразилось 
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в школах нового стиля, основанных школой вестернизации, и многие школы 

нового стиля использовали изображения в качестве необходимого учебного 

материала. Видно, что развитие художественного образования в современном 

Китае сопровождается экономической и практической наукой. 

С точки зрения образовательной мысли, художественное образование 

является разновидностью образования, поэтому на него неизбежно влияют 

образовательные мысли, и образовательные мысли постоянно развиваются, и 

их сильное влияние неизбежно приведет к развитию идей и методов 

художественного образования. Образовательные идеи, такие как 

натуралистическое образование, предметно-ориентированное образование и 

конструктивизм, были и продолжают влиять на мышление и методы 

художественного образования. 

Концепция натуралистического образования возникла у известного 

французского ученого-просветителя Руссо. Он подчеркнул, что следует 

уважать естественное развитие детей и поощрять индивидуальность и 

творческие способности учащихся. Учителя не должны использовать свои 

собственные взгляды и методы, чтобы мешать успеваемости учащихся и При 

инструктировании раздаются соответствующие технические инструкции и 

материалы. 

С точки зрения развития самого искусства основой художественного 

образования является дисциплина изобразительного искусства. Поскольку 

основная дисциплина изобразительного искусства изменилась, само собой 

разумеется, что изобразительное искусство меняется. Изменения в самом 

искусстве влияют на художественное образование с двух сторон: один - это 

изменения в содержании, форме и материалах искусства; другой - понимание 

людьми природы и содержания искусства. Когда изменения в самом искусстве 

находятся в затопленном состоянии, художественному образованию может 

быть трудно произвести огромные изменения. Как только появятся новые 
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важные открытия и изменения в области искусства, это неизбежно окажет 

значительное влияние на область искусства. образование. 

Современное медиаискусство, например, влияние развития 

компьютерных технологий на художественное образование. Современное 

медиаискусство превратилось в энергичный способ художественного 

самовыражения. Современное медиаискусство соотносится с традиционными 

материалами и методами, включая компьютерное искусство изображения, 

фотографию, видеографию и т. Д. Эта новая категория искусства не только 

играет уникальную роль в творчестве, но также становится высшим 

художественным образованием и базовым искусством. Важное содержание 

образование. 

Политика правительства в области образования также очень важна. Она 

отражает позицию правительства в области образования и использует власть, 

чтобы указать, что правильно и как это делать. Активная политика в области 

художественного образования часто сильно способствует развитию 

художественного образования. Напротив, неправильная и негативная политика 

в области образования будет препятствовать развитию художественного 

образования. Политика правительства в области художественного образования, 

особенно в традициях восточных стран, часто оказывает влияние, которое 

нельзя игнорировать. 

С 1904 года в Китае сменявшие друг друга правительства издали 

соответствующие документы, отводя место искусству в учебной программе, 

оговаривая время занятий и даже оговаривая цель или задачи курса и 

конкретное содержание преподавания. Эта политика напрямую повлияла на 

развитие художественного образования. Сегодня одобренный Государственным 

советом «План реформирования учебной программы базового образования 

(пробная версия)» обеспечивает и поддерживает развитие базового 

художественного образования в моей стране с сильной политической силой, не 

только обеспечивая первоначальный этап обязательного образования на курсах 
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искусства, но и 54 кредитных часа было предоставлено обычным курсам 

искусства в средней школе, что является беспрецедентным в истории 

китайского художественного образования и значительно повысило статус 

художественного образования. Вместе с тем, в документе были обозначены 

цели реформы учебной программы базового образования и другие аспекты, 

которые в значительной степени повлияли на направление развития базового 

художественного образования. 
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В даний час велике значення набуває інтеграція людей з обмеженими 

можливостями здоров’я в повсякденне життя суспільства, що багато в чому 

обумовлено неприпустимістю поділу соціуму за будь-якими ознаками. 

Вивчення історії розвитку інклюзивних практик в системі української освіти 

дозволяє зробити цей процес ефективним, заснованим на індивідуальному 

підході до кожного. 

Накопичений в загальноосвітніх закладах в даний час досвід організації 

навчально-виховної діяльності, що включає взаємодію з дітьми з обмеженими 

можливостями здоров’я, ґрунтується на історико-педагогічному вивченні 

становлення і розвитку інклюзивної освіти, яке стало реалізовуватися вже в 

першій половині ХIХ століття, коли виникла сама ідея спільного навчання[1].  

З середини 80-х рр. почалося впровадження демократичних ідей інклюзії 

в різні сфери життєдіяльності людини, в тому числі і в освіту. Саме в цей 

період виникла концепція системи освіти, що передбачає спільне навчання 

дітей з обмеженими можливостями здоров’я зі здоровими дітьми. На жаль, до 

теперішнього часу ні в західній, ні у вітчизняній педагогіці немає єдиної думки 

про те, що являє собою інклюзія. Одні дослідники (Р. Джексон, 2011) вважають, 

що це єдине освітнє середовище. Інші під інклюзією розуміють філософську 

https://orcid.org/0000-0001-9722-7444
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категорію, фундаментальною основою якої є визнання суспільством цінності 

кожної дитини незалежно від їх індивідуальних відмінностей (А. Ренцагліа, 

1997). 

Ідеологія інклюзії, з одного боку, заснована на усвідомленні цінності 

людського різноманіття, з іншого - на трактуванні поняття інклюзії зробив 

істотний вплив категоріальний апарат, використаний при його характеристиці, 

який на відміну від колишнього підходу, позначеного як «індивідуальна 

модель», отримав найменування «соціальна модель» інклюзії. Інклюзія 

спрямована на задоволення потреби кожного в освіті, сприяє розкриттю 

потенціалу незалежно від можливих обмежень, пов’язаних з фізичним 

здоров’ям. Інклюзивна освіта (Inclusif - включає в себе, Include - роблю 

висновок, залучаю, включаю) передбачає модернізацію системи освіти, в основі 

якої лежить розуміння, що люди з обмеженими можливостями здоров’я можуть 

і повинні бути залучені в активну діяльність в соціумі[5]. 

Основним правовим документом освіти для осіб з особливими потребами 

є Конвенція Генеральної Асамблеї ООН про права інвалідів, яка стверджує 

право людей з обмеженими можливостями здоров’я на освіту[4]. 

Політика інклюзії декларує необхідність зміни соціуму і соціальних 

інститутів, що забезпечують залучення будь-якої іншої людини (іншої раси, 

культури, віросповідання, з обмеженими можливостями здоров’я) в соціум. 

При цьому передбачається така зміна інститутів, яка б сприяло здійсненню 

потреб кожного члена суспільства (включаючи осіб з особливостями розвитку), 

забезпечення рівності їхніх прав. 

Всебічне обговорення цього питання відбулося на Всесвітній конференції 

по освіті осіб з особливими можливостями в 1994 р в місті Саламанка (Іспанія). 

У прийнятій Декларації про політику, принципи і практичні дії в освітній сфері 

осіб з особливими потребами розглядалися особливості навчання дітей з 

особливостями розвитку в рамках масової системи освіти. Увага була 



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

© Дрозд Л.В. 
68 

акцентована на тому, що інклюзія - це реформа освітньої системи, головна мета 

якої - затвердити право кожного на освіту[6]. 

В Україні, як і в багатьох інших країнах, що приєдналися до концепції 

інклюзивної освіти, проголошеній в Саламанкській декларації, ідея інклюзії 

була сприйнята в уже сформованій формі. В основі системного підходу лежить 

наступність між школою, освітньою установою і формуванням життєвого 

самовизначення учня[6]. 

Деякі дослідники, зокрема, В. І. Лубοвский, розглядають інклюзивну 

освіту через єдність законів розвитку нормальної і аномальної дитини. Важлива 

роль при цьому відводиться навчанню. 

Особливу групу становлять наукові праці, в яких розкриваються різні 

аспекти інклюзивної освіти. Так, наприклад, А. А. Колупаєва В. В. Татасун 

А. Г. Шевцов і інші розглядають інклюзивну освіту як модель соціального 

устрою, засновану на засадах рівноправності та толерантності[3; 7; 8]. Це 

передбачає наявність певної стратегії законодавства, що підтверджується 

прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН Конвенцію про права інвалідів, в 

якій дається правова основа отримання освіти людьми з обмеженими 

можливостями здоров’я[4]. 

Залучення дітей з обмеженими можливостями здоров’я в освітнє 

середовище передбачає його певну модернізацію. Це і складання 

індивідуальних навчальних планів, і проведення корекційно - розвиваючої 

роботи, і визначення механізму оцінювання досягнень дітей з обмеженими 

можливостями здоров’я[3]. 

Методологічною основою інклюзивної педагогіки є положення 

філософської антропології про людину як духовну істоту. Долаючи фізичні та 

соціальні умови, вона вільна, відкрита світу і можливостям розвитку, здатна до 

самовизначення. Особистісно орієнтований підхід передбачає наявність 

індивідуального підходу до кожної дитини з обмеженими можливостями 
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здоров’я, надання їй необхідної соціально-педагогічної допомоги і підтримки, 

створення для неї умов, необхідних для досягнення освітніх результатів. 

Це також передбачає наявність суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Суб’єкт-

суб’єктний підхід дозволяє вивчати дитину з обмеженими можливостями 

здоров’я як активного соціального суб’єкта, здатного на самовизначення, 

самореалізацію і самоствердження в різних сферах життєдіяльності; відстежити 

хід її розвитку і самозміни в процесі засвоєння і відтворення культури.  

Не викликає сумнівів той факт, що інклюзія передбачає, перш за все, 

наявність аксіологічного підходу, в основі якого лежить розуміння цінностей 

життєдіяльності, що визначають людське існування. 

Аксіологічні (ціннісні) позиції сприяють аналізу проблеми ціннісного 

ставлення до інклюзивної освіти та людини з особливостями розвитку в системі 

освіти, де в якості пріоритетного розглядається якість життя людини з 

особливостями розвитку при наявності або відсутності інклюзивного навчання. 

Аксіологічний підхід виступає основою інклюзії, яка передбачає як особливу 

цінність визнання права кожної людини на освіту. 

Аксіологічний підхід розвиває ідеї гуманізму, обґрунтовує пошук шляхів 

розвитку і соціалізації особистості дитини з обмеженими можливостями в 

системі освіти з використанням педагогічних засобів. Людина з обмеженими 

можливостями здоров’я, як правило, відчуває потребу в освіті, що дозволяє їй 

розкритися особистісно та професійно. 

Зарубіжна спеціальна педагогіка, спираючись на соціально-

феноменологічний підхід, розроблений раніше в зарубіжній загальній 

педагогіці, в 1960-90-х рр. переглядає свої теоретико-методологічні позиції, які 

потім лягають в основу формування нових підходів в практиці педагогічної 

допомоги дітям з проблемами в розвитку[2].  

Особливості здійснення інклюзії тісно пов’язані з етичними нормами, 

переважаючими в соціумі, що обумовлює реалізацію людини з обмеженими 

можливостями в даному соціумі. Саме етичні норми визначають соціальні 
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права людини з обмеженими можливостями здоров’я (право на життя, свободу, 

незалежність, освіту, шанобливе ставлення до людської гідності, участь у 

соціальному житті і багато іншого), відповідно до яких створюються умови для 

ефективного включення в соціальне життя[1]. 

Інклюзія передбачає не тільки залучення дітей з обмеженими 

можливостями здоров’я в процес навчання, а й реорганізацію системи освіти 

для забезпечення їх навчальних потреб. В такому випадку діти з обмеженими 

можливостями здоров’я отримують можливість перебувати в навчальному 

приміщенні стільки, скільки дозволяє їм самопочуття. Інклюзивна освіта 

передбачає ефективну взаємодію в навчальній і позанавчальної діяльності дітей 

з обмеженими можливостями здоров’я та здорових дітей[5]. 

Таким чином, інклюзивна практика в освіті має на увазі сукупність форм, 

засобів, методів і способів діяльності освітньої організації, які спрямовані на 

соціалізацію та адаптацію дитини з особливостями в розвитку в суспільстві і 

створення особливого освітнього середовища для гармонійного розвитку дітей 

незалежно від їх психофізичного стану. 
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Идея разработки и усовершенствования программы подготовки лётного 

состава из числа выпускников авиационных высших учебных заведений на 

основе анализа фактических данных возникла на базе существующего в 

мировой авиационной отрасли соглашения о том, что в целях уменьшения 

количества авиационных происшествий воздушных судов и происходящих 

инцидентов необходимо провести масштабный и стратегический пересмотр 

системы переподготовки пилотов не только авиакомпаний, но и подготовки 

студентов и выпускников авиационных заведений для получения 

квалификационной отметки о типе воздушного судна. 

Существующие требования федеральных авиационных правил в 

отношении подготовки пилотов в основном базируются на фактических данных 

об инцидентах и авиационных происшествиях воздушных судов, относящихся 

к раннему поколению реактивных воздушных судов, и упрощенной точке 
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зрения о том, что для уменьшения риска достаточно просто воспроизвести 

условия того или иного события в программе подготовки. 

С развитием авиационной техники и гражданской авиации произошло 

много новых событий, и последующее увеличение объема информации об этих 

событиях в требованиях к подготовке перенасытило учебные программы и 

привело к появлению «формального» подхода к подготовке персонала. 

Но как показывает практика трудоустройства и дальнейшая работа на 

авиапредприятии, знаний, которые дает освоение образовательной программы, 

оказывается недостаточно для приобретения устойчивых навыков. 

Опыт эксплуатации современной авиационной техники показывает, что 

способствующим фактором инцидентов и авиационных происшествий почти 

всегда является неадекватная ситуационная осведомленность, а также 

недостаточность других технических и нетехнических компетенций. 

Усовершенствованная программа подготовки членов лётных экипажей 

подразумевает переход от подготовки, основанной только на сценариях, к 

приоритизации развития и оценке ключевых элементов квалификации, 

собранных на основе анализа фактических данных, что безусловно приведет к 

более высокому уровню подготовки. 

Вопрос развития членов лётных экипажей озаботил авиационных 

специалистов многих стран довольно давно, и результатом проведенной работы 

(2008-2013 гг.) стало появление документа ИКАО 9995 «Руководство по 

подготовке персонала на основании анализа фактических данных» [1]. На 

английском языке существует более распространенное определение - Evidence 

Based Training, или EBT, которое легло в основу всех дальнейших 

исследований. 

Цель такого подхода - развивать авиационных специалистов до такого 

уровня, при котором они будут справляться не только с традиционными 

отказами и нештатными ситуациями, но и не теряться в нестандартных 
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ситуациях, к которым они не были подготовлены заранее путем обзора 

сценариев подготовки. 

В рамках рассматриваемой тематики предлагается разработка программы, 

которая дополняет и усовершенствует имеющуюся программу, и будет 

охватывать в том числе и требования, перечисленные в Приложении 1 к 

Конвенции о Международной гражданской авиации и федеральных 

авиационных правилах, указывающие на минимальные требования к 

обладателю свидетельства коммерческого пилота [2]. 

Цель этой программы состоит в развитии и оценке квалификации, 

необходимой для безопасной, действенной и эффективной эксплуатации 

коммерческого воздушного транспорта при одновременном решении проблемы 

наиболее тесно связанных с этим факторов угрозы, исходя из фактических 

данных, полученных при авиационных происшествиях, инцидентах, 

производстве полетов и подготовке персонала, основываясь на их технических 

и нетехнических компетенциях. Предлагаемая к внедрению работа призвана 

обеспечить осуществление более эффективной подготовки с целью повышения 

уровня безопасности полетов, при этом основное внимание в нем уделяется 

первоначальной подготовке инструкторского и лётного состава авиакомпаний и 

выпускников авиационных учебных заведений. 

Для решения проблемы, поставленной выше, при разработке программы 

предполагается создание двух неразрывно связанных методик, связанных: 

1. С отбором специалистов из числа студентов и выпускников 

авиационных высших и средних учебных заведений на основе 

широкого спектра технических (hard skills) и нетехнических (soft skills) 

навыков и компетенций. 

2. С усовершенствованием получаемых знаний и навыков в рамках 

имеющейся программы ВУЗов и СУЗов и развитием этих навыков и 

компетенций с целью получения высококвалифицированного 

специалиста. 
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Продуктивность педагогического процесса во время освоения учащимися 

новых знаний и приобретения навыков требует от педагогов разработки 

системы ориентировки в каждой изучаемой дисциплине.  

Создание оптимального содержания образовательных программ позволяет 

сформировать у специалистов системное мышление, которое будет гарантом их 

успешного обучения, личностного роста и развития, наличия познавательного 

интереса, мотивации к последующему обучению и освоению каких бы то ни 

было знаний, навыков, предметов и дисциплин. 

Для целей в EBT принимается новая шкала оценки способностей пилотов 

– список ключевых компетенций, которые в свою очередь базируются на 

индикаторах поведения, наблюдение за демонстрацией (или не демонстрацией) 

которых специалистами позволяет оценить степень владения той или иной 

компетенцией [3]. 

В системе EBT все компетенции рассматриваются комплексно. И если 

пилот успешно справляется с отказом двигателя, но при этом демонстрирует 

недостаточно развитые навыки коммуникации, решения проблем и принятия 

решений – то такому специалисту предстоит пройти дополнительную 

подготовку, направленную на развитие этих компетенций. 

Чтобы определять уровень компетентности авиационного специалиста, 

необходимо описать, при помощи каких поведенческих индикаторов будет 

оценивать член лётного экипажа. Среди основных, на данный момент времени 

выделяют восемь основных компетенций: 

1. Применение процедур (application of procedures) – компетенция 

позволяет оценить, насколько пилот определяет и применяет 

процедуры в соответствии с SOP и действующими правилами, 

применяя соответствующие знания. 

2. Коммуникация (communication) – обладатель компетенции 

демонстрирует навыки эффективной словесной, неречевой и 

письменной коммуникации в штатных и нестандартных ситуациях. 
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3. Управление траекторией полёта ВС - автоматизация (flight path – 

automation) – показывает, насколько пилот контролирует траекторию 

полета с помощью средств автоматизации, включая соответствующее 

использование системы (систем) управления полетом и наведения.  

4. Управление траекторией полёта ВС – ручное управление (flight 

path – manual) – член лётного экипажа контролирует траекторию 

полета с помощью органов ручного управления, включая 

соответствующее использование системы (систем) управления 

полетом и систем наведения.  

5. Лидерство и работа в команде (leadership and teamwork) – 

оценивается то, как пилот демонстрирует навыки эффективного 

лидерства и работы в команде. 

6. Устранение проблем и принятие решений (problem solving and 

decision making) – позволяет оценить, насколько точно пилот 

определяет риски и решает проблемы.  

7. Ситуационная осведомленность (situational awareness) – индикатор 

показывает, как обладатель компетенции воспринимает и понимает 

всю имеющуюся соответствующую информацию и предвидит, что 

может случиться и повлиять на полёт. 

8. Управление рабочей нагрузкой (workload management) – индикатор 

отражает эффективность управления имеющимися ресурсами и 

своевременного выполнения задачи при всех обстоятельствах. 

С появлением и активным внедрением современных технологий в 

образовательные процессы крайне важным стала работа, направленная на 

результат. Старый формат образования вынужден меняться, чтобы 

соответствовать изменениям. Поэтому традиционные методы обучения уже не 

играют ключевую роль.  

В следствие этого меняются и способы преподавания и достижения 

поставленных задач при обучении. Функция учителя в новом десятилетии 
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заключается в работе с мотивацией ученика, что делает его наставником. При 

трансформации образования значительно персонализируется и учебный 

процесс, который настраивается под конкретного человека. Именно здесь 

начинается работа с нетехническими компетенциями, поиском и развитием у 

специалиста навыков коммуникации, эмоционального интеллекта, системного и 

критического мышления. 

Стремительное развитие образовательных технологий (EdTech) выводит 

на новый уровень многие процессы, в том числе и формат преподавания. Если 

раньше основным форматом являлось очное обучение, то сейчас большим 

спектром возможностей обладает «смешанное» обучение, которые включает в 

себя и дистанционные технологии. При этом необходимо учитывать и 

необходимость таких методов, как работа в группах и командах (лидерство), 

тренинги (CRM), кейс-стади и ролевые игры (выработка технических 

компетенций).  

Основными чертами современной методической системы обучения 

являются:  

- научно-обоснованное планирование процесса обучения; 

- единство и взаимопроникновение теоретической и практической 

подготовки; 

- сложность содержания и быстрый темп изучения учебного материала; 

- максимальная активность и достаточная самостоятельность 

обучающихся; 

- сочетание индивидуальной и коллективной деятельности; 

- насыщенность учебного процесса техническими средствами обучения; 

- комплексный подход к изучению различных предметов. 

Эксперимент включает в себя три основных этапа: 

1. Наблюдение и отбор летного состава. 

2. Занятия с группой и развитие технических и нетехнических 

компетенций летного состава. 
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3. Проверка знаний и требований, предъявляемых к кандидату 

(специалисту). 

Каждый из этих этапов проводится с использованием средств 

дистанционного обучения, средств объективного контроля и оценки 

обучаемого в соответствии с анализом фактической деятельности (evidence-

based training). 

По мере проведения и получения результатов тренажерных подготовок 

EBT база данных расширяется, после чего данные можно использовать для 

определения потребностей и удовлетворения запроса авиакомпании в качестве 

развития дальнейшего совершенствования, в том числе внесения изменений в 

стандартные операционные процедуры (SOP), разработки новых сценариев 

подготовок EBT, выпуск специальных инструкций и курсов для повышения 

уровня подготовки лётного состава. 

Применяя передовые технологии и мировые практики, а также учитывая 

планы развития мировой авиации, будет создана принципиально новая модель 

к подходу подготовки кадров, опирающаяся на будущий вектор развития 

авиационной отрасли и технологий, а не только на базисные знания об авиации 

2-3 поколений ВС. Такой эксперимент будет интересен как с технической, так и 

с педологической точки зрения. Будут обоснованы новые решения задач 

подготовки студентов на ВС 4-го поколения и последующих поколений, 

разработаны новые принципы решения задач с применением современных 

цифровых технологий и передовых платформ в сфере образования, а также 

разработаны новые образовательные методики и улучшены существующие.  

Научная ценность исследования обоснована тем, что авторами на 

основании анализа особенностей процессов обучения в мире и существующих 

моделей обучения в России, будет разработана научно-методическое 

обеспечение. 

 

 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Спеціальна освіта 

© Курбацкий Г.В., Кирин Н.А.   
79 

Список использованных источников 

1. Doc. 9995 ИКАО «Руководство по подготовке персонала на основе 

анализа фактических данных», 2014. ISBN 978-92-9252-484-5. 

2. Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полетов в 

гражданской авиации Российской Федерации»: Приказ Министерства 

транспорта РФ от 31 июля 2009 г. N 128. 

3. Окань Д.С. Evidence based training – Инструмент для создания 

сферических пилотов: Сферический пилот в вакууме. Часть 2. 2020. 



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

© Черняк В.А. та інші 
80 

Черняк В.А.  та інші  
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ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИСЕПТИКІВ І ТЕХНОЛОГІЙ 

 ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ІНФЕКЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ  

ТА ЛІКУВАННЯ ТРОФІЧНИХ ВИРАЗОК  

 

Черняк В.А1., Музиченко П.Ф. 2, Карпенко К.К. 3, Дубенко Д.Є. 2,  

Нагалюк Ю.В.3, Зоргач В.Ю.5, Мандзюк Т.І.5, Гибало Р.В. 3, Карпенко Л.В.4 

 

1Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, 

2 Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, 

3 Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий 

клінічний госпіталь» МО України, м. Київ, 

4 "ЦПМСД №2" Солом'янського району м. Києва, 

5 Військово-медичне управління СБУ 

 

Вступ. Стратегія місцевого лікування трофічних виразок (ТВ) пройшла 

три еволюційні етапи. I етапом є створення сприятливого клімату, схожого з 

природним, стимуляція аутолітичного очищення рани, проліферації 

фібробластів і кератиноцитів, збереження функції локального клітинного 

імунітету. На ІІ етапі, в якості альтернативи традиційним пов’язкам, були 

запропоновані ранові покриття, які створюють необхідні умови (певну 

температуру, pH і вологість середовища, сорбцію надмірного ексудату та ін.), 

для активізації аутолітичних процесів і регенерації шкіри (гідрогелі, 

гідроколоїдні пов’язки, альгінати, губки та ін.). III етап пов’язаний з розробкою 

стратегії обробки «основи рани», метою якої є переведення хронічної рани в 

гостру, шляхом видалення некротичних компонентів та змінених країв і основи 

виразки. В той же час, сучасний важкий санітарно - епідемічний стан, 

обумовлений цілим рядом факторів, вимагає застосування все більш токсичних, 
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руйнуючих та дорогих дезінфікуючих засобів. Це пояснюється низькою 

ефективністю  класичних дезрозчинів і антисептиків.  Відповідно в умовах 

епідемії коронавірусу розробка технологій донесення до аудиторії науково 

обгрунтованої інформації про ефективність антисептиків для профілактики 

інфекційних ускладнень і лікування трофічних виразок потребує сучасної 

апаратної техніки та відповідних методик. 

Матеріали і методи. Процес формування інтересу аудиторії до проблеми 

грунтується на найактуальнішому акценті сучасності – коронавірусній інфекції. 

Дослідження показали, що перебіг COVID-19 може спричинити множинні 

пошкодження органів та тканин, особливо в дихальній системі. Хоча 

патологічна характеристика ураження легенів, спричиненого вірусом SARS-

CoV-2, є подібною до SARS, також зазначалися й значні відмінності. 

Паренхіматозні ділянки мають ознаки дифузного пошкодження альвеол та 

ексудативного запалення. На розтинах виявлено, що альвеолярна порожнина 

часто заповнена серозним ексудатом з фібрином та масивними нашаруваннями 

гіаліну на мембрані. Лейкоцити, що  інфільтрують альвеоли, є переважно 

моноцитами та макрофагами. Легкий інтерстиціальний фіброз часто 

спостерігається у випадках тривалого перебігу захворювання. COVID-19 також 

може вражати різні органи. SARS-CoV-2 також був виявлений у лімфатичних 

вузлах, селезінці, серці, печінці, жовчному міхурі, нирках, шлунку, грудях, 

шкірі та яєчках.  

Тому однією з головних вимог до антисептику і дезінфектанту має бути його 

висока ефективність при знезараженні більшості мікроорганізмів в т.ч. 

резистентних до традиційних дезінфектантів у поєднанні з екологічною 

безпечністю для навколишнього середовища і людини. Оцінка задишки 

проводиться за допомогою опитувальника Каліфорнійського університету у 

Сан-Дієго щодо задишки (UCSD-SBQ), шкала задишки Медичної ради (MRC). 

Кашель також асоціюється з прогресуванням захворювання. Шкала Лестера 

кашлю (LCQ) виявилася чутливою, і тому вважається відповідним 
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інструментом результатів у дослідженнях. Статичні обсяги легенів 

(функціональна залишкова ємність та загальна ємність легенів), перенесення 

CO (DLCO та KCO), оцінка функціональної залишкової ємності (6-хвилинний 

тест на ходьбу та максимальний симптом обмеженого фізичного навантаження) 

та гази крові з визначенням внутрішньолегеневого шунту (PO2 альвеолярно-

артеріальний градієнт на 100% кисню). Форсована життєва ємність (FVC) та, 

меншою мірою, дифузна здатність легені до окису вуглецю (DLCO) є найбільш 

часто використовуваними параметрами функції легенів для позначення 

тяжкості, прогресування та реакції на лікування. Абсолютне зниження рівня 

FVC на ≥10% або DLCO на ≥15% протягом 6 місяців вважається клінічно 

важливим. Трансфер-фактор для оксиду вуглецю (TLCO) та рестрикційний 

характер вентиляційних порушень при спірометрії. Дозування і швидкість 

інфузії препаратів коригують залежно від об'єму втраченої крові та 

індивідуальної потреби у відновленні і підтримці стабільного гемодинамічного 

стану. В цьому плані цікавим для застосування виявився Волютенз - єдиний 

вітчизняний розчин 4% модифікованого желатину, розчинений в 

збалансованому розчині (Рінгер-ацетат). Його склад на 1000 мл є таким: 

Діючі речовини: 
Желатину полісукцінат .......... 40,05 м 
Натрію ацетат тригідрат ...... ... 3,675 м 
Натрію хлорид ..................... 4,590 м 
Калію хлорид ..................... ..0,403 р 
Кальцію хлорид дигідрат ...... .0,133 р 
Магнію хлорид гексагідрат ... ... 0,203 м 
Натрію гідроксид ............... .... 0,980 м 
Допоміжні речовини: вода для ін'єкцій. 
Осмолярність: 216 - 273 мОсм / кг; рН - 7,1 -7,7 
 

Іншим важливим препаратом є багатокомпонентний, збалансований, колоїдно -

гіперосмолярний розчин нового покоління. В цілому, фармакологічна дія 

препарату Гекотон® обумовлено взаємним потенціюванням дії його 

компонентів з осмолярністю- 890 мОcм/л; рН 5,5-7,4:   
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HES-130/0,4-5,0 г.  
Ксилітол – 5,0 г.  
Натрія лактат – 1,5 г.  
NaCl – 0,8 г.  
KCl-0,03 г.  
СаСl-0,02 г.  
MgCl-0,01 г.  
Вода для ін’єкцій-до 100 мл. 

 

Згідно цих головних вимог залишається не так і багато напрямків 

пошуку. Якщо розглядати поширеність і проникність агентів знезараження то 

залишається лише два напрями: це рідина, здатна легко заповнювати навіть 

незначні отвори і порожнини та енергетичні чинники – поля або 

випромінювання. Всім цим вимогам відповідає препарат ДЕКАСАН® 250 мл в 

bottle – pack з системою «twist-off». Він виявився активнішим за  хлоргексидин- 

в 16 разів, ефективним на всі Гр(+) та Гр(-) бактерії, віруси (включаючи СНІД, 

гепатит) та грибки. Не викликає аллергії та інших побічних ефектів. Тому 

антисептиком вибору на виразку був Декасан, а для обробки шкіри по 

периметру трофічних змін - Горостен. За результатами останніх вірусологічних 

та клінічних досліджень запропонований спосіб профілактики коронавірусної 

інфекції на основі застосування декаметоксину – катіонної поверхнево-

активної сполуки, яка у поєднанні із фосфатидними групами ліпідів 

цитоплазматичних мембран мікроорганізмів спричиняє порушення їх 

проникності, лізис, чим спричиняє виражену бактерицидну, фунгіцидну та 

противірусну дію. Була встановлена віруліцидна активність препарату в 

концентрації 41,8-62,5 мкг/мл (0,004-0,006 % розчин). 

В природі ж ефект знезараження пояснюється спільною дією порівняно 

тонких шарів води насиченої киснем і сонячного опромінення та можливо 

магнітних чи інших полів. Вже досить давно є відомим негативний вплив на 

мікроорганізми води зі значним окисним потенціалом. Фактично до 

сьогоднішнього дня були відсутні науково достовірні дослідження по 
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визначенню головних дезінфікуючих чинників (складових) подібних 

дезрозчину.  

Трофічні виразки достатньо характерні для різних захворювань (Табл. 1) 

Наприклад, при критичній ішемії нижньої кінцівки (КІНК) вони 

розташовуються в дистальних відділах кінцівки (пальці стопи), біль частіше 

зменшується при опусканні кінцівки, кровоточивість тканин в ділянці виразки 

відсутня плюс до цього виявляється артеріальне ураження на різних рівнях. 
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Таблиця 1. 

Диференційна діагностика виразок НК 

Тип 
виразки  

Звичайна 
локалізація  
 

Біль  
 
 

Кровото
-чивість 
 
 

Характери-
стика змін 
шкіри  
 

Навк
о-
лишн
є 
запа-
лення  

Супутні 
зміни  
 

При КІНК 
 
 

Дистально, на 
тильній стороні 
стопи або на 
пальцях  
 

Виражена 
переважно 
вночі, 
полегшується 
опусканням 
кінцівки  

Слабка 
або 
відсутня  

Нерівні краї, 
млява 
грануляційн
а тканина  

Відсу
т-нє 

Відсутніс
ть 
пульсації 
на 
артеріях, 
трофічні 
зміни 
шкіри  

Застійні 
(венозні)  
 

Нижня третина 
гомілки  
 

Помірна, 
полегшується 
підняттям 
кінцівки  
 

Венозна 
кровотеч
а  
 

Неглибока з 
нерівними 
краями, дно 
вистилають 
грануляції,  
краї 
закручені  

Наявн
і  
 

Застійний 
дерматит  
 

Нейро-
трофічні  
 
 

У місцях (тиск на 
шкіру між 
прилеглою 
кістковою 
тканиною і 
твердою 
поверхнею 
(наприклад, 
підошвенна 
поверхня 
першого або 
п'ятого 
плюснефалангов
их суглобів  

Біль відсутній Може 
бути 
виражен
им  
 

Глибока  
 

Наявн
і  
 
  

Нейропат
ія 
 
  

Інфаркт 
шкіри 

Нижня третина 
НК 

Сильна Слабка 
або 
відсутня  

Відразу 
після 
інфаркту 
часто 
множинні  

Відсу
тнє 
 

Системні 
захво-
рювання, 
емболії  
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Крім названих вище причин утворення виразок, ішемічні трофічні 

виразки слід диференціювати з виразками при васкулітах, колагенових 

хворобах, дефіциті вітаміну В12, проказі, захворюваннях крові (поліцитемії, 

лейкемії, таласемії, тромбоцитопенії), саркомі Капоши, метастазах у шкіру, 

подагрі, піодермії, мікотичних ураженнях, лікарських реакціях тощо. 

Ведення пацієнтів з трофічними виразками та їх наслідками складне не 

тільки тому, що це комплексна проблема, а й тому, що патогенез виразки є 

різним у кожному конкретному випадку. Під час лікування ТВ широко 

використовують також різноманітні протеолітичні ферменти: папаін, 

кристалічні форми трипсину і хімотрипсину. Кристалічна форма 

протеолітичних ферментів не знайшла широкого клінічного застосування, 

оскільки їх активність проявляється у вологому середовищі при фіксованому 

значенні рН=6, а забезпечити такі умови в реальній клінічній практиці дуже 

важко. Встановлено, що трипсин і хімотрипсин ушкоджують компоненти 

регенеруючого сполучнотканинного матриксу. Нині використовують 

препарати на основі папаін-сечовини та колагенази. Важливою перевагою 

комплексу папаін-сечовина є можливість ефективного видалення некротичних 

тканин в широких діапазонах pH (від 3,0 до 12,0). Колагеназа – водорозчинний 

фермент, який вибірково розщеплює позбавлений мукополісахаридного 

футляра «мертвий» колаген на межі живих і девіталізованих тканин, що 

швидко і атравматично відділяються від ранового ложа. Колагеназа не лише не 

ушкоджує компоненти сполучно-тканинного матриксу, але і збільшує 

проліферацію кератиноцитів майже в 10 разів та сприяє швидкому очищенню 

трофічної виразки. Пік активності цього ферменту лежить в межах рН = 6-8. 

Результати. 

Серед існуючих антисептиків препаратом вибору виявився Декасан. Так, з 

метою попередження передачі коронавірусу контактним шляхом необхідна 

обробка рук розчином декаметоксину 0,2 або 0,25 мг/мл по 3-5 мл розчину з 
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ретельним розподілом на долонях і пальцях рук. З метою захисту слизових 

оболонок очей від проникнення вірусу слід закапувати у конюнктивальний 

мішок по 2-3 краплі розчину 0,2 мг/кг по 4-6 разів на добу протягом 

небезпечного періоду і контактів з хворими. З метою захисту слизових 

оболонок носу та ротоглотки слід полоскати відповідні порожнини 0,2 мг/кг 

розчином декаметоксину по 25-50 мл 2-3 рази на день. Після полоскання 

протягом 1 години утримуватись від прийому їжі і рідини. Для носа закапувати 

по 3-5 крапель в кожний носовий хід 2-3 рази на день. З метою захисту 

дихальних шляхів від зараження вірусом слід проводити інгаляції розчином 

декаметоксину 0,2 мг/кг по 2-3 рази на добу за допомогою небулайзера. Слід 

зазначити, що в Україні зареєстровані препарати декаметоксину у вигляді 

розчинів для зовнішнього, внутрішньопорожнистого та інгаляційного 

застосування, очних та вушних крапель та таблеток для сублінгвального 

розсмоктування. 

Стосовно створення нового дезінфектанта-антисептика на базі активації води в 

експерименті проведені дослідження шляхом її енергетичної обробки з  

підвищенням окисно-відновного потенціалу в межах + 1000 і більше мВ. 

Вивчено цілий спектр дезінфікуючих засобів на базі  так званих "змішаних 

оксидантів", але як головна складова в цих "змішаних оксидантах" була 

присутність в них близько 70% гіпохлориту натрію. В результаті було 

визначено вагу впливу головних окисників, утворених в процесі активації води 

і проведена порівняльна характеристика дії дезрозчинів на базі гіпохлориту 

натрію, активованої води з великим додатнім окисним потенціалом і  70% 

вмістом гіпохлориту натрію, та розчинів з мінімальним вмістом гіпохлориду 

натрію без додавання NaCl при максимально можливому Eh бажано більше 

+1000 мВ. Останній варіант як з точки зору екологічної безпеки так і 

універсальності спектру дії виявився найбільш перспективним. Фактично 

встановлено дозу, час контакту і значення показників  Eh для забезпечення 
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сталого ефекту знезараження, та розроблено технологічне обладнання для 

отримання нового дезинфікуючого розчину і методики його застосування. 

Всю цю інформацію ми доносимо до аудиторії слухачів, використовуючи 

потужності науково-технічної лабораторії (Рис. 1-2) з можливістю онлайн 

інформування за допомогою сучасної відео-аудіотехніки. 

 

 
Рис. 1. Загальний вигляд науково-технічної лабораторії Університетської клініки 

КНУ імені Тараса Шевченка. 
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Рис. 2. Момент передачі до споживача клінічної інформації онлайн за принципом 
телемедицини (а), експериментальної розробки (б). 

 

Висновки.  

1. Трофічні виразки можливо розділити на три групи: судинні 

(артеріальні) - збіднене артеріальне кровопостачання, наприклад при 

облітеруючому атеросклерозі, діабетичній мікроангіопатії; судинні 

(венозні) - венозні гіпертензивні стани, наприклад, варикозна 

хвороба, посттромботична хвороба; системні нутритивні причини - 

тяжкі авітамінози, дефіцит вітаміну В12, виразки, внаслідок 
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подагричних відкладень; нейрогенні - лепра, сирінгоміелія, виразки 

тиску при параплегії, spina bifida, діабетична нейропатія, алкогольна 

полінейропатія.  

2. За результатами дослідження 95% виразок ніг мали інфікування. З 

іншого боку, лише у 22% виразок з позитивним мазком розвинулася 

клінічна інфекція. 

3. Для місцевого знезараження антисептиком вибору виявився Декасан, 

для обробки шкіри - Горостен. 

4. Препарати декаметоксину у вигляді розчинів для зовнішнього, 

внутрішньопорожнистого та інгаляційного застосування, очних та 

вушних крапель та таблеток для сублінгвального розсмоктування є 

приорітетними для профілактики інфекційних процесів, включаючи 

віруси. 

5.  Вивчення розчинів з мінімальним вмістом гіпохлориду натрію без 

додавання NaCl при максимально можливому Eh більше +1000 мВ 

виявивилося найбільш перспективним за рахунок схильності води 

повертатися до природніх значень.  

6. Розробка технологічного обладнання для отримання нового виду 

дезинфікуючого розчину на основі активації води виявилася цікавим 

проєктом як для наукового пошуку, так і для аудиторії слухачів. 

7. Сучасні можливості науково-технічних лабораторій дозволяють 

доносити до аудиторії як наукові досягнення, так і освітню та 

медичну інформацію. 
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Подготовленность спортсменов к ответственным соревнованиям — 

понятие комплексное, интегральное, обобщающей характеристикой которого 

являются результаты соревнований, выраженные в количественных и 

качественных оценках, функциональной, скоростно-силовой, технико-

тактической, психологической подготовленности. Для решения конкретных 

задач управления процессом подготовки спортсменов в различных видах 

спорта служит система комплексного контроля. 

При этом следует подчеркнуть, что комплексный контроль — одно из 

важнейших звеньев (подсистем) системы управления подготовкой спортсменов 

высокого класса. Это обусловлено прежде всего тем, что ни одна система 

управления тем или иным объектом не может оптимально функционировать без 

комплекса достоверной информации о текущем состоянии объекта в наиболее 

трудных (экстремальных) режимах его работы. Иначе говоря, звено, 

замыкающее канал обратной связи и обеспечивающее съем достоверной 

информации с объекта управления (например, спортсмена), является одним из 
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самых важных звеньев, без которого система управления становится 

разомкнутой, а следовательно, невозможна ее эффективная работа. 

Возрастающее значение методологии комплексной оценки уровня 

подготовленности спортсменов высшей квалификации обусловлено многими 

характерными для научно-технической революции в спорте факторами, среди 

которых следует выделить усложнение современной системы подготовки 

спортсменов; перестройку ее в управляемый процесс на основе системно-

целевого программирования при определенном отставании качества 

комплексного контроля; значительное увеличение числа измеряемых 

параметров диагностики и контроля, регистрируемых в процессе тренировки и 

соревнований; возникновение настоятельной необходимости решения 

актуальных вопросов метрологического обеспечения требуемой точности, 

достоверности, объективности и надежности сбора и обработки информации об 

уровне подготовленности спортсменов на этапе измерительных процедур. 

Поэтому понятен тот факт, что значительная часть специальных 

публикаций, диссертационных работ и научных тем посвящена решению 

различных актуальных вопросов комплексного контроля в процессе подготовки 

спортсменов к ответственным соревнованиям. При этом, по общему мнению 

ведущих ученых и практиков, занимающихся данной проблемой, система 

комплексного контроля должна включать в себя все основные подсистемы 

контроля, в том числе педагогического, биомеханического, медико-

биологического, биохимического и психологического. Эти подсистемы 

обеспечивают контроль, по существу, всех основных компонентов 

тренировочного процесса, включая интегральные характеристики 

соревновательной и тренировочной деятельности, состояния здоровья, уровня 

функциональной, специальной физической, технико-тактической и 

психологической подготовленности, а также эффективности 

восстановительных мероприятий. Вместе с тем с помощью системы 

комплексного контроля проверяется, анализируется выполнение программы 
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подготовки спортсменов на различных ее этапах, определяются 

рассогласования между запланированным (модельным, эталонным) уровнем 

подготовленности и на основе данных рассогласования вносятся 

соответствующие коррективы в программы, методы и средства подготовки. 

Наиболее наглядно функциональное назначение системы комплексного 

контроля представлено на рисунке 1, где даны структура и последовательность 

операций управления подготовкой спортсменов высокой квалификации на 

основе использования модели спортсмена с заданными (модельными) 

характеристиками физической, технико-тактической, психологической и 

функциональной подготовленности. 

 
Рис. 1. показатели, как в условиях тренировочных нагрузок, так и в реальных 

соревновательных условиях 

Сущность сказанного выше заключается в следующем. На определенных 

этапах спортсмен проходит комплексное обследование. При этом должны 

регистрироваться показатели, как в условиях тренировочных нагрузок, так и в 

реальных соревновательных условиях (см. рис. 1, операция Ис). Далее по 

разработанному алгоритму обработки (Ао) обрабатываются и формируются 

экспериментальные данные обследования на ЭВМ (Од). Затем они 

интерпретируются (Ид) в понятиях эталонной модели спортсмена, а именно: 

технико-тактических, психофизиологических, физических и других, 
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представленных формализованными категориями (уравнениями, таблицами и 

др.). Далее строится модель спортсмена по полуденным экспериментальным 

данным (Мэд), она сопоставляется с эталонной моделью спортсмена. Таким 

образом, последовательность операций (Пэ—Ис—Ао—Од—Ид—Мэд) 

замыкается в соответствии с этапами обследования через процедуру 

сопоставительного анализа Мэд-Мэ. Результатом его должно стать решение о 

корректировке программы подготовки (Рк), которое реализуется через 

комплексную научную группу (КНГ), тренера и посредством соответствующих 

методов и средств тренировки. 

Таким образом, для эффективного управления подготовкой спортсмена 

высокого класса необходимы следующие основные элементы в системе 

управления тренировочным процессом: 

1. комплекс технических средств измерения и регистрации показателей 

подготовленности спортсмена как в процессе тренировки, так и в условиях 

соревнований; 

2. обоснованная программа эксперимента-обследования (Пэ); 

3. алгоритм и программы обработки экспериментальных данных 

обследования на ЗВМ (Ао); 

4. методика и алгоритм построения модели состояния спортсмена по 

комплексу экспериментальных данных (Мэд); 

5. адекватная эталонная модель спортсмена-олимпийца (Мэ); 

6. научно обоснованная программа подготовки спортсмена (Пп); 

7. соответствующие научно обоснованные методы и средства 

подготовки, в том числе тренажерные устройства и приспособления. 

Научная разработка и обоснование каждого элемента структуры 

современной системы управления подготовкой спортсменов высшей 

квалификации - самостоятельная научная проблема. 

Как уже отмечалось выше, комплексный контроль включает в себя 

следующие подсистемы (рисунок 2). 
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Подсистема педагогического контроля (ППК) является основной для 

получения комплекса информации о деятельности и подготовленности 

спортсмена. Под ППК понимают совокупность параметров, средств, методов 

алгоритмов и организационно-методических мероприятий оценке 

эффективности применяемых средств и методов тренировочных нагрузок 

(упражнений), технико-тактических действий, а также спортивных результатов 

и поведения спортсменов, осуществляемых тренером совместно с педагогом-

исследователем. Основными методами педагогического контроля являются 

педагогические наблюдения и контрольные упражнения (тесты). Кроме того, 

педагог должен иметь обобщать в единую (интегральную) оценку данных 

обследований представляемые другими подсистемами контроля. Следует 

отметить, что анализ научной, научно-методической литературы, материалов 

конференций диссертационных работ и других источников показал, что еще нет 

единства в понимании и интерпретации основополагающих терминов, 

используемых различными специалистами в теории и практике комплексного 

контроля. 

В связи с этим нами было проведено исследование, направленное на 

разработку стандарта, устанавливающего и регламентирующего основные 

термины и определения комплексного контроля в спорте (В. В. Иванов, 1982). 

В качестве основных методов при разработке данного стандарта 

использовались методические приемы логического семантического анализа, 

методы комбинаторики и синтеза более сложных понятий по элементарным 

(более простым) понятиям (МУ, Госстандарт СССР, 1982). 

Стандартизированные определения этих терминов комплексного 

контроля приведены в приложении 2. Далее в тексте приводятся именно эти 

стандартизированные термины и определения, составившие основу 

понятийного аппарата системы комплексного контроля в спорте, 

используемого в данной книге. 
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Подсистема медико-биологического контроля представляет собой 

совокупность параметров, средств, методов, алгоритмов и мероприятий, 

направленных на оценку здоровья, функциональных возможностей и состояния 

организма спортсмена с учетом реакций его функциональных систем на 

различные, в том числе экстремальные тренировочные и соревновательные 

воздействия (нагрузки). 

Подсистема биомеханического контроля включает в себя совокупность 

параметров, средств. методов, алгоритмов и мероприятий по оценке техники 

выполнения спортивных упражнении и формирования биомеханического 

аппарата спортсмена. 

Биохимический контроль - это система параметров, средств, методов, 

алгоритмов и мероприятий по оценке адаптации организма спортсмена (под 

влиянием занятий спортом), включая оценку общей и специальной 

работоспособности, направленности тренировочных занятий, переносимости 

тренировочных нагрузок, соревновательной деятельности и обнаружение 

применения допинга. 

Подсистема психологического контроля включает совокупность 

параметров, средств, методов, алгоритмов и мероприятий по оценке 

индивидуально-типологических особенностей личности спортсмена, его общих 

и специальных психомоторных способностей, психических состояний в 

экстремальных (стрессовых) условиях соревнований, социально-

психологических характеристик спортивных коллективов. 

Кроме того, в систему комплексного контроля входят три 

дополнительные подсистемы: метрологического обеспечения комплексного 

контроля, автоматизированной обработки результатов измерений в процессе 

комплексного контроля на основе использования ЭВМ, создания 

(моделирования) тестирующих воздействий на спортсмена. 

Подсистема метрологического обеспечения комплексного контроля 

представляет собой комплекс средств, методов, алгоритмов, научно-
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технических и организационно-методических мероприятий, направленных на 

обеспечение единства (сравнимости) и требуемой точности измерений 

параметров подготовленности спортсменов, включающих испытания, поверку, 

аттестацию средств измерений, оценку информативности инструментальных 

методов контроля и т. д. Более подробно данная подсистема будет описана 

ниже. 

Подсистема автоматизированной обработки результатов измерений в 

процессе комплексного контроля включает комплекс вычислительных 

устройств, алгоритмов и программ определения комплексных критериев 

подготовленности спортсменов по результатам измерений (обследований). При 

этом все элементы данной подсистемы объединены в измерительно-

вычислительный комплекс (ИВК), включающий современную мини- или микро 

ЭВМ с соответствующим пакетом программ. Важным требованием к такому 

автоматизированному измерительно-вычислительному комплексу является 

использование интерфейса для медицинских диагностических, измерительных 

приборов и агрегатных средств, который обеспечивает их конструктивную, 

электрическую и логическую совместимость. 

Подсистема создания (моделирования) тестирующих воздействий на 

спортсмена включает комплекс технических тренажерно-моделирующих 

средств, предназначенных для создания тестирующих нагрузок различной 

физической природы (психологических, физических, координационных и др.). 

Например, в качестве технических устройств, моделирующих физические 

соревновательные тестирующие нагрузки в беговых видах спорта, применяются 

программируемые тредбаны, тредмилы и другие подобные устройства. В 

велоспорте используются специальные велотренажеры, велостанки, 

велоэргометры. В единоборствах используются различные манекены, делаются 

попытки создания кибернетического борца-робота, выполняющего по 

программе определенные заданные технико-тактические действия, на которые 

должен определенным образом реагировать тестируемый спортсмен. В 
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фехтовании нашли применение электронно-механические спарринг-партнером. 

В плавании нагрузки моделируются с помощью водного тредбана 

(гидроканала), резиновых амортизаторов, различных устройств, основанных на 

применении искусственных отягощений и облегчений. В гребле спортсмены 

тестируются на специальных гребных тредбанах и т. д. 

Таким образом, подготовка (тренировка) спортсмена, 

специализирующегося в том или ином виде спорта, - это, по существу, процессе 

управления его состоянием. При этом данный процессе управления будет 

оптимальным, если: 

8. получена объективная достоверная информация о состоянии 

спортсмена на всех этапах его подготовки, которая обеспечивается системой 

комплексного контроля; 

9. известна модель состояния спортсмена, описанная соответствующими 

модельными характеристиками, определяющая такой уровень многосторонней 

подготовленности спортсмена (функциональной, технико-тактической, 

психологической), который должен обеспечить достижение данного высокого 

(рекордного) спортивного результата на данном ответственном соревновании; 

10. тренер, педагог имеют научно обоснованную программу управления 

процессом подготовки спортсмена или команды (спортивного коллектива), 

включающую технологию, методы (способы) и средства подготовки 

(тренировки). 

Следовательно, процессе управления будет эффективным, если тренер 

имеет и учитывает объективные (количественные) данные о спортсмене, такие, 

как динамика его работоспособности, функциональное состояние систем 

организма во время выполнения тренировочных упражнений, уровень развития 

скоростно-силовых качеств, быстроты и ловкости, степень владения техникой 

движений и тактикой доведения в процессе соревнований, величина и 

переносимость тренировочных нагрузок, изменения спортивных результатов, 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Фізичне виховання і спорт 

©    
99 

степень восстановления после экстремальных (стрессовых) физических и 

психологических нагрузок, полученных в процессе соревнований. 

 
Рис. 2.  Структура системы комплексного контроля 
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Інтенсифікація навчального процесу у вищих закладах освіти, збільшення 

психічних навантажень вимагають збільшення ролі здорового способу життя 

серед студентів. Доведено, що систематичні заняття фізичними вправами 

підвищують нервово психічну стійкість до емоційних стресів, підтримують 

розумову працездатність, сприяють підвищенню успішності студентів [1, 2]. 

Крім того, фізичне виховання, будучи складовою частиною системи виховання 

майбутніх фахівців, відіграє важливу роль у збереженні та зміцненні здоров’я 

студентів, формування професійно-важливих здібностей особистості [1, 3]. 

У сучасних умовах все більшого значення набуває масова фізична 

культура. Більше того, соціально обумовлена необхідність цілеспрямованого 

покращення здоров'я людини повинна трансформуватися в культурну потребу, 

прагненні до фізичного вдосконалення. 

Тому проблема формування та підтримання достатнього рівня фізичної 

активності, ведення здорового способу життя є досить актуальною, адже 

здоров'я – це сукупність фізичних і духовних якостей людини, які є необхідною 

передумовою успішної трудової діяльності, здійснення творчих планів, 

створення міцної дружної родини, народження й виховання дітей [1, 2]. 
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Метою дослідження було визначення впливу здорового способу життя на 

самооцінку фізичної підготовленості студентів за допомогою соціологічного 

опитування, що в свою чергу допомогло б з’ясувати рівень актуальності, щодо 

ведення здорового способу життя, загальний стан здоров’я та фізичну 

активність студентів. 

Анкетування проводилося зі студентами ХННІ ДВНЗ «УБС», у 

дослідженні брали участь студенти 3 та 4 курсів (80 осіб). 

Проблему зміцнення здоров'я студенти відносять до найбільш важливих і 

актуальних. Доля респондентів, що поставили її на 1 місце склала  32,0 %, на 2-

е місце – 14,9 %, на третє місце – 18,6 %, на 4-5 місце – 34,5 %.  

Показники питомої ваги респондентів,  що оцінили стан свого здоров'я на 

«добре» та «відмінно» серед хлопців і дівчат істотно не відрізнялися як на 3 так 

і на 4 курсах. При цьому доля хлопців, які оцінювали своє здоров'я «добре» і  

«відмінно», на 3 курсі – 69,7 %  достовірно не  відрізнялася від аналогічного 

показника на 4 курсі – 72,6 %.  Відмінності показників  питомої ваги  дівчат з 

достатнім і відмінним здоров’ям на 3 курсі – 77,3 % і 4 курсі – 65,5 %  також 

недостовірні. 

Серед опитаних мали хронічні захворювання – 8,4 %. Поширеність 

захворювань серед хлопців – 7,8 % і дівчат – 9,0 %  майже однакова. 

 
Рис. 1 Факт ори ризику для здоровья ст удент ів 

 

1) порушення режиму дня; 

2) навчальні перенавантаження; 
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3) гіпокінезія; 

4) забруднення навколишнього середовища; 

5) шкідливі звички; 

6) погане медичне обслуговування; 

7) психологічні конфлікти; 

8) погане харчування. 

У числі ризиків для здоров'я, найбільш поширеними  були порушення 

добового режиму сону, харчування та фізичної активності – 40,2 %, 

забруднення навколишнього середовища та шум – 46,7 %, навчальні 

перевантаження – 24,6 %, недостатня фізична активність –  

10,8 %, якість харчування  – 14,9 %, шкідливі звички – 13,5 %, погане 

медичне обслуговування – 11,8 %, психологічні конфлікти – 10,1 %. 

Засоби зміцнення здоров’я, які використовують студенти, на обох курсах 

майже не відрізняються за своїм характером та частоті застосування. 

Займаються самооздоровленням, включаючи фізкультуру та спорт 97,8 %. 

Найбільш поширеними засобами та методами зміцнення здоров’я респонденти 

назвали заняття фізкультурою та спортом – 68,7 %, прийом вітамінів – 11,3 %, 

турботу про екологію житла – 4,6 % і використання чистої води, натурального 

одягу, взуття та корисних продуктів харчування – 5,8 %. 

Не зміцнюють своє здоров'я – 2,2 % опитаних, при цьому із загальної 

кількості опитаних студентів, не мали жодних перешкод для занять 

самооздоровленням – 34,5 %. 

Чинниками, що перешкоджають  активним оздоровчим заняттям, 

респонденти назвали: брак часу – 22,6 %, відсутність бажання, настрою – 19,3 

%,  складність вибору виду спорту – 11,8 %, незручний графік навчання – 11,4 

%, недостатність засобів – 8,7 %, віддаленість від спортивних споруд – 6,0 %, 

відсутність спортінвентаря – 4,8 %, незадовільні побутові умови – 3,3 %.  

Регулярно (1 і більше разів на тиждень) займалися фізкультурою  

74,5 % студентів ІІІ курсу і 79,0 % ІV курсу, в тому числі з бажаною частотою 
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3–6 разів на тиждень це робили 29,3 % хлопців і 16,5 % дівчат на 3 курсі і 33,0 

% хлопців і 14,1% дівчат на 4 курсі.  

Найбільш популярними видами фізичної активності серед студентів були 

піші прогулянки – 13,7 %, спортивні ігри, лижі, ковзани, біг, плавання – 13,3 %, 

заняття в спортивних секціях – 7,0 %, навчальні заняття з фізичного виховання 

– 59,3 % і ранкова гімнастика – 13,3 %. 

Проведений аналіз показує, що здоров’я входить в першу трійку 

життєвих пріоритетів студентів. У той же час, цілеспрямовано займаються 

самооздоровленням 97,8 % опитаних. Більше двох третин респондентів (68,7 %) 

займалися фізкультурою і спортом; вживали вітаміни 11,3 %. Інші засоби 

зміцнення здоров'я застосовують менше 10 % учасників опитування.  

Менше третини опитаних мають обставини, які не дозволяють їм активно 

вести здоровий спосіб життя, або ж послалися на відсутність мотивації. 

Несприятливо впливають на здоров’я студентів: забруднення 

навколишнього середовища та шум – 46,7 %, порушення добового режиму –  

40,2 %, неякісне та недостатнє харчування – 14,9 %, шкідливі звички – 9,5 %, 

емоційні стреси – 10,1 %, незадовільні умови навчання – 5,8 %, погане медичне 

бслуговування – 11,8 %. 

Незначна частина з опитаних студентів має шкідливі для здоров’я звички. 

Їх поширенню сприяють стреси, що породжують прагнення отримати 

задоволення, невміння зайняти себе. 
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               Тренування спортсменок в будь-якому виді спорту реалізується в 

цілому комплексі складних біологічних і психологічних змін, які є основою 

високих спортивних результатів.  

      В даний час в практиці багаторічної підготовки спортсменок 

застосовується система планування, основним принципом якої є збільшення 

обсягу засобів загальних і спеціальних фізичних вправ з підвищенням рівня 

майстерності спортсменів.  Специфіка підготовки кваліфікованих спортсменів 

йде по шляху підвищення спеціальної підготовленості і встановлення 

оптимальних співвідношень їх використання на різних етапах багаторічної 

роботи.  Цьому сприяє:  

відносно вузька спортивна спеціалізація; збільшення кількості занять з 

великими і значними навантаженнями;   

збільшення кількості занять до двох, а на окремих етапах тренування - і 

до трьох-чотирьох в день;   

збільшення кількості занять виборчого направлення, що пред'являють 

особливо високі вимоги до функціональних можливостей організму; 
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  використання «жорстких» тренувальних режимів, спрямованих на 

вдосконалення можливостей різних чинників, що визначають рівень 

спеціальної витривалості;  

 збільшення кількості змагальних і близьких до них спеціально-

підготовчих вправ, завдань, ситуацій;   

використання можливостей додаткових чинників (педагогічні, 

психологічні та медико - біологічні засоби) з метою підвищення працездатності 

спортсменок у тренувальній діяльності та прискорення процесів відновлення 

після неї.   

Одним з найважливіших питань теорії та практики спортивного 

тренування є виявлення чинників, їх лімітний рівень спеціальної працездатності 

спортсменок в різних видах спорту.  При цьому доцільно виявити важливість  

кожного фактора, визначити показники, які об'єктивно їх відображають, а 

також кількісні значення останніх для кваліфікованих спортсменок.   

    Збільшується роль вивчення таких факторів, як розвиток стомлення 

при різних видах м'язової діяльності.  Визначення в кожному конкретному виді 

спорту провідних факторів втоми дозволить виявити шляхи підвищення 

працездатності.   

      Трудова діяльність, навчання, збільшення обсягу загальних і 

спеціальних фізичних вправ, що застосовуються в тренувальному процесі, в 

цілому можуть посилити стомлення і утруднити процес спортивного 

удосконалення.  У зв'язку з цим набуває особливого значення вивчення 

закономірностей відновлювальних процесів і пошук шляхів і засобів, що 

підвищують ефективність відпочинку після тренувальних і змагальних 

навантажень.  Дослідження наслідків тренувальних занять необхідно також для 

раціонального планування процесу спортивного вдосконалення.  

     При плануванні педагогічного процесу, в тому числі і спортивного 

тренування, потрібно враховувати, перш за все, глибокі внутрішні і зовнішні 

зміни, які впливають, як на окремі системи, так і на організм  юних 
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спортсменок в цілому.  Ці зміни вимагають відповідної перебудови системи 

спортивного тренування як за формою, так і за змістом.  Така перебудова 

ґрунтується на закономірностях зростаючого організму, вступаючи в 

діалектичний взаємозв'язок з педагогічним впливом,  утворює єдину систему 

багаторічного навчально-тренувального процесу. 

   Найбільш характерна закономірність зростаючого організму це 

гетерохронність розвитку систем.  Якщо одна з систем організму, що є, 

наприклад, передумовою для виховання швидкості рухів, розвивається раніше, 

то інша, сприяє вихованню силових здібностей, пізніше.  Відзначено наступні 

періоди розвитку: прискорення зростання системи, уповільнення, відносна 

стабілізація.  Відповідно періодів змінюється і зміст   засобів, методів і форм 

організації занять фізичними вправами.   

      Труднощі, що виникають перед тренером при плануванні 

тренувального процесу, в першу чергу пов'язані з особливостями вікового 

навчання і виховання спортсменок.  Існують закономірності, притаманні лише 

дитячому і підлітковому віку, що відображають процес зростання і розвитку в 

період становлення менофази.  Ці закономірності повинні лежати в основі 

багаторічного процесу планування спортивного тренування, порушення їх 

неприпустимо.  Слід враховувати, що до кожного чергового тренувального 

року і періоду має залишатися декілька перспективних шляхів підвищення 

ефективності тренувального процесу.    

       Зараз першорядне значення набуває наукове обґрунтування нових 

підходів до визначення змісту і принципів побудови тренування, орієнтованих 

на вирішення проблеми оптимізації тренувального процесу кваліфікованих 

спортсменок, як найважливішої проблеми вдосконалення системи спортивної 

підготовки.   

      На зміну формально-логічного мислення (робота за трафаретом, 

інтуїтивно, асоціативно, за принципом проб і помилок і т.д.) приходить 

діалектичне мислення, що припускає усвідомлений і обґрунтований вибір 
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навчання і виховання.  Вирішення цієї проблеми повинно передбачати 

вивчення цілого ряду питань, що мають велике теоретичне і, особливо, 

практичне значення.   

     Важливою складовою частиною системи вдосконалення спортивної 

майстерності спортсменок є планування тренувальних навантажень.  В процесі 

виникає необхідність в розробці чіткої методики планування тренування 

спортсменок.  Передумовою до створення такої методики є дослідження 

фахівців, що працюють в напрямку «Жіночий спорт».   

     Вибір оптимального варіанту побудови тренувального процесу 

вимагає особливого стилю педагогічного проблемно-пошукового мислення.  

При пошуковому мислені тренер вибирає з ряду можливих варіантів той, який 

більше підходить для даної ситуації, для даної спортсменки, для конкретного 

виду спорту.  Він обґрунтовує цей вибір, уважно вивчає можливості підопічних 

при дозуванні навантажень, прогнозує в доступній мірі оптимальні результати.  

Більш того, часто тренер не просто вибирає робочий варіант, а створює, 

конструює кращий, най результативніший варіант, який враховує сильні 

сторони і усуває недоліки колишніх підходів в тренуванні.   

      У той же час детальне ознайомлення з рівнем сучасних досягнень в 

спорті і в побудові тренувального процесу, в різних видах спорту, дозволяє 

стверджувати, що підготовка спортсменок високого рівня не може бути 

здійснена без творчого використання глибоких теоретичних знань, що дозволяє 

планувати тренувальний процес  раціонально.  У нинішніх умовах особливо 

гостро відчувається необхідність в більш спрямованому пошуку таких шляхів 

для вирішення завдань, що стоять перед спортивною наукою, які б забезпечили 

не тільки високу якість результатів, що досягаються, але і скоротили б витрати 

часу та зусиль тренера і спортсменок на підготовку, та виключили, в  якійсь 

мірі, їх перевантаження .   

       В системі багаторічної спортивної підготовки планування тренування 

спортсменок, на різних макроетапах (початкової, базової підготовки, 
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спортивного вдосконалення, вищої спортивної майстерності) передбачає 

цілісний, усвідомлений вибір і побудову найбільш раціональних і ефективних 

варіантів організації навчально-тренувального процесу на основі  системного 

підходу.  Якщо тренер просто застосовує ті або інші методи, він не досягне 

високих результатів.  Розвиток спорту постійно вимагає широкого 

експериментального пошуку, змушує детально вникати в складні механізми 

нейрогуморальної регуляції організму та його тренованості, враховувати 

наявність природних систем, оптимально побудованих і функціонуючих без 

будь-якого попереднього кількісного розрахунку (мається  на увазі наявність у 

жінок менструального циклу).  

       Облік фаз менструального циклу дозволяє більш раціонально 

виконувати різні обсяги роботи, вправ, що сприяють вихованню необхідних 

фізичних якостей (сили, витривалості, гнучкості, швидкісної витривалості та 

ін.).  Важливо пам'ятати, що жіночі статеві гормони виділяються в організмі 

 жінки строго циклічно з великими піками виходу і при правильній побудові 

тренувального процесу можуть впливати на підвищення працездатності 

(загальної і спеціальної) так само, як і введення екзогенних анаболічних 

стероїдів.  Пошук, порівняння можливостей, прийняття найкращого 

методичного рішення, відповідного особливостям і можливостям даного 

конкретного контингенту на даному конкретному етапі, - ось що є основними 

способами її здійснення.   

      Розумне використання можливостей, перерахованих вище напрямків 

перспективного планування тренування спортсменок, без сумніву, сприятиме 

покращенню їх досягнень, планомірного зростання результатів і забезпечення 

спортивного довголіття.  

     Спортивна підготовка жінок-спортсменок представляє собою 

багаторічний безперервний цілеспрямований процес, побудований за 

принципом періодизації з органічною прямою і зворотним зв'язком між 

циклами.  При цьому циклічність відбувається за двома напрямками: це  певний 
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цикл в часі, необхідний для значного поліпшення досягнень спортсменок, і 

специфічна структура побудови тренувальних навантажень за обсягом та 

інтенсивністю з доцільним розподілом в циклі завдань для виховання 

необхідних фізичних якостей.  При цьому в залежності від розв'язуваних задач 

планування може бути перспективним (на тривалий період), поточним (в межах 

року) і оперативним (місяць, тиждень, окреме тренування).  

      Реалізація вищенаведених методів планування тренування 

спортсменок дозволяє зробити висновок, що на сьогодні ми маємо в своєму 

розпорядженні систему підготовки, основу якої складають результати 

узагальнення багатого практичного досвіду і великої кількості досліджень, що 

проводяться в різних областях спортивної науки.  
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Синиця Т.О.  

ВИКОРИСТАННЯ ФІТНЕСУ, ЯК ЗАСОБУ  

ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 

Синиця Тетяна Олександрівна,  

кандидат наук з фізичного виховання та спорту,  

завідувач кафедри фізичного виховання  

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

 

Аналіз науково-методичної літератури дозволив встановити, що на 

сучасному етапі розвитку суспільства особливо гостро стоїть питання рухової 

активності населення. Стрімке погіршення рівня здоров’я є наслідком 

технічного прогресу, який полонить населення своїми новинками [4]. 

Постійний брак часу, загальна зайнятість та розвиток науково-технічного 

прогресу зменшують, а у деяких випадках і зовсім унеможливлюють виділення 

часу для занять фізичною культурою у різних її проявах. Ця проблема 

стосується людей різного віку і статі. Бере свій початок з навчання у ЗВО, де 

зменшується, а подекуди, і зовсім виключається з навчального плану 

дисципліна «Фізичне виховання» і продовжується у жінок 30-50 років і старше, 

у яких здебільшого сидяча робота і малорухомий спосіб життя [3].  

Проте, на сьогодні, існує чисельна кількість засобів залучення населення 

до здорового способу життя, в тому числі, до регулярних фізкультурно-

оздоровчих занять та оздоровчо-рекреаційної рухової активності. Одними з 

найпопулярніших видів рухової активності студенток є заняття фітнесом, 

спортивними іграми, оздоровчим бігом тощо.   

Запропоноване М. Дутчаком, Є. Баженковим тлумачення дефініції 

«оздоровчо-рекреаційна рухова активність» розкриває його, як «спеціально 

організована рухова активність належного обсягу та оптимальної інтенсивності, 

форми та види якої добровільно обирає та реалізує людина під час дозвілля з 
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метою відновлення працездатності, сприяння всебічному особистому 

розвиткові, зменшення ризику хронічних захворювань та дотримання здорового 

способу життя» [4]. Таким чином, засобом оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності може виступати будь який вид спорту та рухової активності за 

бажанням особи, яка нею займається. 

Фахівцями досліджено вплив занять фітнесом на різні системи організму 

студенток. Так, І. Бейгул, О. Шишкіна зазначають, що фітнес-аеробіка є 

потужним засобом покращення стану здоров’я студентів, а також ефективним 

засобом підвищення їх працездатності та оптимізації соціально-біологічній 

адаптації до нових умов життя. Проаналізувавши ряд робіт, науковці 

наголошують на тому, що фітнес-аеробіка є одним із сучасних видів спорту, 

який викликає підвищений інтерес у молоді, сприяє позитивним змінам в 

організмі, ліквідує дефіцит рухової активності, добре впливає на здоров’я [2]. 

О. Є. Черненко, А. М. Гурєєва, досліджуючи вплив занять базовою 

аеробікою та фітбол-аеробікою на рівень фізичної підготовленості дівчат 18-20 

років, з’ясували, що різноманіття занять, які проводяться, зумовлює 

зацікавленість та бажання студентів займатися фізичними вправами, зокрема 

аеробікою [7]. 

Є. П. Баліцька досліджувала мотиви обрання занять фітнесом студентами 

технічних закладів вищої освіти та з’ясувала, що більшість опитуваних 

переслідують мету підвищення фізичної підготовленості [1]. 

Х. Самер, В. Левицький, О. Довгич, впроваджуючи фітнес-технології у 

процес фізичного виховання студентської молоді Палестини, з’ясували 

наявність шкідливих звичок у студентів. Автори шляхом анкетування 

встановили, що переважаюча більшість респондентів, 57,1%, мають шкідливі 

звички, у них відсутнє повноцінне харчування та вони недотримуються режиму 

роботи та відпочинку [6]. 

Дослідження В. Н. Лисяк розкривають зміни функціонального стану 

жінок під впливом занять оздоровчим фітнесом. Впровадивши заняття з фітнес-
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аеробіки у систему занять з фізичного виховання студенток, автор довела 

покращення функціональних показників серцево-судинної та дихальної систем. 

Загалом, на думку дослідника, організація занять даного напряму виконує 

здоров’язберігаючу роль, а також формує позитивне ставлення студентів до 

рухової активності [5]. 

З огляду на вище викладене можна зробити висновок, проведення занять 

з фітнесу та оздоровчої аеробіки є раціональним засобом оздоровчо-

рекреаційної рухової активності. Враховуючи різноманіття засобів та 

обладнання, яке використовують під час занять фітнесом, проведення таких 

занять можливе в межах відвідування занять з дисципліни «Фізичне виховання» 

та як спеціально організовані фізкультурно оздоровчі та оздоровчо-рекреаційні 

заходи. 

Перспективами подальших досліджень є з’ясування пріоритетних форм 

організації занять фітнесом. 

 

Список використаних джерел 

1. Баліцька Є. П. Мотивація студентів до занять фітнесом у технічному 

вищому навчальному закладі / Є. П. Баліцька // Педагогіка, психологія та 

медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 6. – С. 

3-6. 

2. Бейгул І. Вплив занять фітнес-аеробіки на фізичний стан студенток 

технічних вузів / І. Бейгул, О. Шишкіна // Фізична культура, спорт та здоров'я 

нації. – 2014. – Вип. 18(1). – С. 21-26. 

3. Глоба Г. В. Інноваційна система фізичного виховання школярів з 

використанням аеробних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фізичного виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, 

фізичне виховання різних груп населення» / Г. В. Глоба. – Х., 2007. – 20 с. 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 
Фізичне виховання і спорт www.openscilab.org 

© Синиця Т.О. 
114 

4. Дутчак М. Теоретичний аналіз дефініції «оздоровчо-рекреаційна рухова 

активність» / М. Дутчак, Є. Баженков // Спортивна наука України. – 2015. – №5 

(69). – С. 56-63. 

5. Лисяк В. Н. Функциональные изменения в организме женщин, 

занимающихся фитнес-аэробикой / В. Н. Лисяк // Слобожанський науково-

спортивний вісник. – 2014. – №3 (41). – С. 53-57. 

6. Самер Х. Організаційні та соціально-педагогічні передумови 

впровадження фітнес-технологій / Х. Самер, В. Левицький, О. Довгич // 

Спортивна наука України. – 2015. – № 5. – С. 39-43. 

7. Черненко О. Є. Підвищення фізичного стану студенток 18-19 років 

засобами фітбол-аеробіки / О. Є. Черненко, А. М. Гурєєва // Педагогіка, 

психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 

2010. – № 3. – С. 145-148. 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Теорія та методика навчання 

© Бабійчук І.В., Лебідь В.І.   
115 

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ 

Бабійчук І.В., Леб ідь В.І.  

РОЛЬ ПРОЄКТІВ У МЕТОДОЛОГІЧНІЙ РОБОТІ НА ЗАНЯТТЯХ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 
Бабійчук Інна Василівна 

викладач Відокремленого структурного підрозділу «Вінницький торговельно-

економічний фаховий коледж Київського національного торговельно-

економічного університету» 

 

Лебідь Вікторія Іванівна 

викладач Відокремленого структурного підрозділу «Вінницький торговельно-

економічний фаховий коледж Київського національного торговельно-

економічного університету» 

 

Відомо, що прогрес не стоїть на місці, виникають нові потреби, а разом із 

ними і нові вимоги у суспільстві. Саме тому традиційний підхід у викладанні 

іноземних мов у сучасних українських закладах освіти потребує певних 

корекцій. Сьогодні на перший план виходить самостійна робота студента та 

можливість вирішувати комунікативні завдання. Для оптимізації цих навичок 

методисти намагаються знайти дієві засоби, серед яких метод проєкцій, що 

набирає все більше популярності. І хоча він був запропонований ще у ХХ 

столітті зарубіжними науковцями, але в українській освітній системі він 

залишався у тіні, на відміну від закордонних колег, які з появою цього методу на 

методичну арену, зробили акцент саме на проєктну методику, і як результат, 

сучасні Європейські та Американські освітні системи вважаються  зразком для 

усього світу в освітній сфері. 

Є. С. Полат  наголошує, що сьогодні важливо не просто володіти 
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знаннями, а вміти їх застосовувати на практиці. Школа повинна готувати 

самостійну особистість, яка зможе виконати будь-яку задачу, від початку 

(планування) до кінця (виведення своїх висновків)  самостійно [3].  Науковець  

пропонує застосувати принцип проблемності, де організація навчання подається 

у вигляді проблемної задачі, зміст якої необхідно визначити студенту. 

Л. І. Палаєва вказує на те, що проєктна методика віддзеркалює головні 

принципи особистісно-орієнтованого підходу, який у свою чергу, ґрунтується на 

принципах гуманістичного спрямування у педагогіці та психології. На заняттях 

іноземної мови вона виконує безліч функцій, таких як інструмент  пізнання;  

засіб вияву власних думок;  перцепція та розуміння думок інших осіб. 

Завдяки цій методиці увага студентів перелаштовується з форми 

висловлювання на зміст та за допомогою іноземною мови  включається до 

пізнання навколишнього середовища, збагачуючи її соціокультурну 

компетенцію [2]. 

За визначенням М. Б. Романовської, «в основі методу проектів лежить 

креативність, уміння орієнтуватися в інформаційному просторі й самостійно 

конструювати свої знання» [4, с. 5]. Вона називає три види діяльності студентів: 

індивідуальна, парна та групова. На роботу виділяється певний час, а сама 

робота спрямована на розв’язання конкретної проблеми. 

Питання ролі проєктів у методологічній роботі варіюється в залежності 

від автора досліджень. Так, після проведення власного дослідження,                            

Т. В. Душеіна з’ясувала позитивний вплив проєктів на студентів. Зміна центру 

процесу з вчителя на учня розвиває внутрішню мотивацію і, як результат, 

збільшує зацікавленість студентів до оволодіння іноземною мовою. А як відомо, 

позитивна мотивація – це запорука успіху оволодіння іноземною мовою. 

Сьогоденні підходи у викладанні іноземних мов наголошують на  важливості 

співпраці та взаємодії між студентами як мотивуючого фактора [1, с.39]. 

На переконання Є. А. Шевчик, завдяки проекційній методиці, студенти 

мають можливість самостійно обирати тему, шукати інформацію та обирати 
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засоби її викладу. За допомогою проєктів студенти ведуть самостійну роботу 

над завданням, що у свою чергу провокує зацікавленість з боку студентів. Вони 

використовують додаткові матеріали, такі як спеціальна література, 

енциклопедія, інтернет, а також проводять аналіз та порівняння, вибираючи 

найважливіше і найцікавіше [6]. 

О. В. Слонь вважає, що у процесі проєктної діяльності актуалізуються 

різноманітні зв'язки досліджуваного матеріалу з культурним простором і у 

дитини виробляється потреба в освоєнні цих зв'язків. У процесі виконання 

проєкту у студентів формуються наступні компетенції: інформаційна, 

пізнавальна, комунікативна, ціннісно-смислова, компетенція особистісного 

самовдосконалення [5, с. 197]. 

Отже, роль проєктів у методологічній роботі під час викладення іноземної 

мови  досить велика. За допомогою проєкційної методики студенти роблять 

вагомі успіхи у вивченні іноземної мови, а також практикують навички, 

отриманні на заняттях з інших предметів; розуміють необхідність 

міжпредметних зв’язків. Тому дослідження цього питання на основі інших 

дисциплін залишається актуальним. 
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Сьогодні викладачі намагаються знаходити різні інноваційні методи, які б 

відповідали сучасним вимогам викладання. Від вміння педагога організувати 

систематичну пізнавальну діяльність залежить ступінь цікавості учнів до 

навчання, рівень їх знань, готовність до постійного самонавчання. Одним з 

таких методів є проблемно-розвиваюче навчання. Головне у ньому – це 

побудова учбової діяльності через рішення пізнавальних навчальних задач і 

завдань, знаходячи відповіді до яких, учні здобувають нові знання та здібність 

самостійно навчатися. Засвоєння нового матеріалу відбувається як самостійне 

відкриття, але за допомогою та під контролем викладача. Головна ідея методу 

проблемно-розвиваючого навчання – різнобічний, вільний і творчий розвиток 

дитини. Безумовно, цей підхід є креативним, тому що процес навчання 

відбувається через відкриття нового, невідомого. Даний метод відрізняється від 

традиційного пояснювально-ілюстративного тим, що базується саме на 

дослідницькій діяльності учнів, спрямованій на отримання нових знань в 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 
Теорія та методика навчання www.openscilab.org 

© Редіна Н.Г., Тріпольська Г.А. 
120 

процесі рішення практичних і теоретичних проблем. Головне – що він 

будується на діалозі викладача з учнем, а саме це сприяє налагодженню 

контакту та дозволяє знайти індивідуальний підхід до кожного учня, навіть з 

інклюзивними вимогами. Психологи вважають, що найкращі результати 

навчання будуть отримані, якщо дитина знаходиться в зоні психологічного 

комфорту. А саме цей метод дозволяє створити атмосферу відкритості та 

взаєморозуміння на уроках. Дитина не отримує готових шаблонів, а шукає їх в 

співпраці з викладачем, напружуючи свій розум і волю. Потрібно надати учневі 

певну міру самостійності. Він буде з радістю займатися на уроці, якщо сам буде 

співати, грати і створювати свої музичні історії. 

 Розглянемо деякі загальні принципи проблемно-розвиваючого навчання, 

доречні для використання на уроках фортепіано і музичних літератур. 

 Перший принцип базується на збільшенні обсягу матеріалу шляхом 

розширення репертуару. Наприклад, запропонувати учню пройти не 2 етюди 

(як за навчальним планом), а 3-4, і лише один з них винести на академічний 

концерт або екзамен. Задати самостійно розібрати той чи інший твір. Безумовно 

будуть помилки, але після обговорення в класі, учень швидше їх виправить, ніж 

буде копіювати вірний варіант за викладачем. Щодо вивчення музичних 

літератур, учні можуть за рекомендацією викладача самостійно прослухати 

вдома ряд музичних творів, які виходять за межі навчальних планів, але є 

цікавими у вивченні конкретної теми, або відвідати тематичний концерт разом 

із батьками. 

Наступний принцип – прискорення темпів засвоєння навчального 

матеріалу. Оскільки репертуар суттєво збільшений, то не вистачає часу на 

детальне пророблення всіх творів. Але проходження великої кількості 

різножанрових п’єс на уроках з цих дисциплін дозволяє учням розширити свій 

музичний кругозір та краще знатися на різних стилях і епохах. Твори, які 

виносяться на публічні виступи з фаху фортепіано, або на контрольні уроки з 

музичних літератур, безумовно, проробляються досконало. 
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У принципі збільшення теоретичної складової урока з фортепіано та 

введення виконавської складової до уроків з музичних літератур дуже гарно 

спостерігається взаємопроникання у викладанні фахових і теоретичних 

дисциплін. Так, на уроках з фортепіано обов’язково необхідно обговорити з 

учнем до якого жанру належить твір , який він починає розбирати, з’ясувати в 

яку епоху жив і творив композитор, написавший цю музику, визначити форму 

твору, його стилістичні та технічні особливості, динамічний та виконавський 

план. Учням старших класів можна задати самостійно знайти та проаналізувати 

весь матеріал про вивчаємий твір. Натомість, на уроках з музичних літератур 

викладач має змогу запропонувати учням виконати на інструменті твір, який 

вони грають на уроках зі спеціальності, якщо він відповідає тематиці уроку 

(наприклад – твори поліфонічної або сонатної форми, п’єси композиторів-

романтиків або українських композиторів, вальси, мазурки менуети і т.п.). 

Також доцільним буде принцип упровадження інформаційних технологій. 

Завдяки сучасним технологіям і гарно обладнаним класам, діти мають змогу як 

на уроках, так і вдома, не тільки прослухати той чи інший твір, а ще і побачити 

на екрані телевізора виконавців та дії, які відбуваються на сцені. Дуже корисно 

для учнів прослухати твір, який вони грають на фортепіано у виконанні різних 

майстрів. Краще це робити на уроці, щоб була можливість у викладача 

зрозуміти, що почув учень та створити цікаву дискусію. Доречно також 

прохати батьків, робити відеозаписи публічних виступів їх дітей, щоб мати 

змогу потім обміркувати, що було добре у виконанні, а на що треба звернути 

увагу. Таким чином, діти набагато краще бачать свої недоліки самі. 

Розглянемо наступні методичні прийоми проблемно-розвиваючого 

навчання в роботі з учнями на уроках фортепіано. 

Активізація логічного мислення – базується на наштовхуючих питаннях, 

порівняннях, узагальненнях. Сумісний пошук у вирішенні тієї, чи іншої задачі 

допомагає обрати найкращий варіант. Безумовно, наслідування є невід’ємною 

частиною робочого процесу. Викладач повинен вірно показати учню посадку за 
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інструментом, постанову рук, необхідні для гри рухи, способи звуковилучення 

та ін. Але все це краще робити одночасно із створенням наштовхуючих питань, 

порівнянь, з наведенням прикладів, а далі необхідно впевнитися у тому, що 

учень зрозумів та по-своєму переосмислив показ і може самостійно 

продемонструвати надбані навички. 

Розвиток асоціативного мислення – саме слухання музики народжує у 

дитини різні асоціації. Тому слухати музику учні повинні не тільки на уроках з 

музичних літератур, а і на уроках з фортепіано, особливо початківці. Так малюк 

поступово вчиться відрізняти не тільки різні жанри, а і темброву забарвленість 

звуку, його гучність, тривалість, рівень звуковисотності. У вивченні цього 

матеріалу допомагають наочно-образні уявлення в порівнянні звуків, з 

використанням ряда асоціацій (голоса птахів, тварин, звуки природи). Шляхом 

порівняння почутого з настроєм людини учень легко засвоїть зміну ладу, за 

допомогою ритмічних рухів – зміну темпу. Під час прослуховування п’єс 

можна запропонувати дітям виконувати ті або інші дії – марширувати, 

колихатися в такт, танцювати, співати. Подібні завдання допомагають у 

розвитку координації рухів та метроритму, тренують увагу та пам’ять. Ще на 

початковому етапі навчання треба прохати дитину поділитися своїми 

враженнями про почуте, описати характер музики, порівняти з чимось. Це 

допоможе учню навчитися формулювати та виражати свої думки, а також буде 

сприяти розвитку зв’язного мовлення малюка. 

Методичний прийом «сам себе навчаю» – розроблений французькими 

викладачами М. і Ж. Мартено. Учень сам собі задає питання, ставить перед 

собою конкретні цілі і задачі. Цей метод дозволяє навчитись контролювати себе 

самостійно. Наприклад, : «Як я повинен тримати кисті рук, щоб мої пальці 

правильно стояли на клавішах? Де кульмінація цього твору? Яким прийомом 

треба тренувати цей пасаж?». Застосування цього метода дає гарні результати у 

домашній роботі. Також дуже доречно попросити учня, щоб він сам розповів, 

над чим ви працювали у кожному творі на уроці, і як він буде це правильно 
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робити вдома. А вже після цього записати йому домашнє завдання у щоденник. 

Із зацікавленістю діти використовують як у класній, так і у домашній роботі гру 

на інструменті з заплющеними очима. Цей простий прийом активізує слух, 

почуття метроритму та тактильну пам’ять.  

Формування навичок аналізу музичного тексту – вимагає від учнів 

самостійного мислення. Так, із дітьми більш старшого віку можна пограти на 

уроці в цікаву аналітичну гру – виконуються окремі голоси, акорди, ритмічні 

рисунки тексту, вони аналізуються і порівнюються з іншими, або знаходяться у 

творі такі ж самі , які повторюються. Ця гра допомагає усвідомити особливості 

розвитку мелодії, зрозуміти гармонічну логіку і побудову твору, що в свою 

чергу сприяє формуванню в учня навичок читання з листа. 

Залучення учня до творчого процесу – припускає активні форми занять з 

дитиною з використанням ігр, загадок, посібників, карток, лото та ін.  

Наприклад, початкове знайомство з регістрами на фортепіано цікаво 

розглянути на уроці у формі казки, в створенні якої дитина може прийняти 

активну участь, вигадати сюжет, обрати голоса персонажів, підготувати 

ілюстрації. Цей вид діяльності активізує творче мислення учня. Метод 

підтекстовки – актуальний для більш виразного виконання на всіх етапах 

навчання. Як правило, діти самостійно із задоволенням вигадують слова, 

викладач може допомогти їм у цьому. Також можна вигадати рухи під музику. 

Поімпровізувати на інструменті – відобразити краплі дощика, або снігову 

хуртовину. Вже з перших уроків варто запропонувати малюку підбирати за 

слухом від різних клавіш та у різних регістрах відомі йому приспівки. Це 

дозволить дитині більш вільно орієнтуватися на клавіатурі. Окремо слід 

зупинитися на дитячому малюванні. В період ознайомлення з музичним твором 

можна попрохати учня намалювати те, що він відчуває, слухаючи або 

виконуючи цю музику. 

 Як приклад роботи за методом проблемно-розвиваючого навчання 

розглянемо роботу над п’єсою Л.Бетховена «Прощання з фортепіано» з 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 
Теорія та методика навчання www.openscilab.org 

© Редіна Н.Г., Тріпольська Г.А. 
124 

ученицею 4 класу. Про створення цієї п’єси практично нічого не відомо. В 

каталозі творів Л.Бетховена вона фігурує як вальс під назвою «Віра, Любов, 

Надія», не має номеру опусу і розташована в додатку під №15. 

Ще на етапі розбору нотного тексту ми зіштовхнулись з труднощами у 

сприйнятті художнього змісту твору та з його многослойною поліфонічною 

фактурою. В процесі обговорення удвох з ученицею дійшли до висновку, що за 

своїми стилістичними особливостями ця п’єса схожа на монолог людини, яка із 

чимось (наприклад, з фортепіано), або кимось прощається. Далі, гарною 

думкою було знайти спільний смисловий зміст з якимось літературним твором, 

щоб внутрішній стан і почуття утрати, які треба передати під час виконання, 

стали зрозумілими для десятирічної дитини. На моє запитання, який 

літературний твір вивчали останнім часом у школі на уроках всесвітньої 

літератури, учениця дала досить неординарну відповідь. Вона поєднала зміст 

фортепіанної мініатюри Л.Бетховена з епізодом із сказки Г.Х.Андерсена 

«Снігова королева». 

П’єса складається з трьох розділів. Дівчинка припустила, що сюжет п’єси 

– це та частина казки, де Герда вже знайшла Кая у Сніговому королівстві. 

 У I розділі головна героїня розповідає, як вони дружно жили з названим 

братом по сусідству, і з приходом зими сиділи у теплої пічки, слухаючи 

бабусині казки. Цей розділ написан композитором у світлій тональності F-dur, і 

ще нічого не пророкує біди. У середньому розділі музика більш схвильована та 

рухлива, відбувається зміна ладу, на одноіменну тональність f-moll . Герда 

розповідає Каю, що з ним трапилось, і які перешкоди подолала вона – маленька 

смілива дівчинка у пошуках свого друга. У III розділі вони щасливі удвох 

покидають королівство і повертаються додому – це скорочена реприза, знову 

повертається тональність F-dur. Добро, як завжди, перемагає зло. 

 Щоб краще зрозуміти поліфонічну складову твору, корисно вчити 

мелодію верхнього голосу з партією лівої руки без фонового заповнення 

вісімками. Для більш виразного виконання мелодії та вірного фразування 
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можна використати підтекстовку. Також учениці було запропоновано 

прослухати п’єсу сучасного композитора С.Баневича «Кай та Герда», щоб вона 

змогла більш яскраво уявити собі образи головних героїв та порівняти 

стилістику творів. Безумовно, цей розвиваючий урок, присвячений детальному 

розбору змісту і структури п’єси, допоможе і далі з задоволенням  працювати 

над твором, а також суттєво покращити його виконання у майбутньому. 

Основною і, водночас, найбільш складною частиною курса музичних 

літератур є слухання та засвоєння музики. Для того, щоб зробити свій виклад 

більш яскравим та інформативним, вчителі додають цікаві факти, користуються 

ілюстративним матеріалом, застосовуючи сучасні технічні засоби. Але, коли 

починається слухання музики, всі ці методи іноді перестають діяти, адже 

музика – мистецтво особливе. Її образи, як відомо, неможливо роздивитись. Що 

стосується почуттів, які мають з’явитись у дитини під час слухання, то, якщо їх 

не розбудити своєчасно – вони можуть так і не виявитись. 

 Досить часто можна помітити на уроці, як під звуки чарівних мелодій 

діти відверто нудьгують та позіхають. Причин задля цього багато. Перша – це 

відсутність звички слухати класичну музику. Сучасні діти оточені зовсім іншим 

музичним контентом, який не є нашим союзником. Друга причина – 

психологічна. Темп нашого життя суттєво відрізняється від тих темпоритмів, 

які переважно лежать в основі класичних творів. Третя і головна причина – це 

невміння опанувати музичну логіку, стежити за формою та розвитком 

музичного матеріалу. До того ж, «дорослі» емоції також можуть бути 

незрозумілими і далекими від дитячого сприйняття. 

Отже, головне завдання викладача – розбудити в учнях творчу уяву, 

зробити їх активними слухачами, що відгукуються емоційно на образний зміст 

та логіку форми, та здатні відчути естетичну красу твору. 

Як використовувати метод проблемно-розвиваючого навчання на уроках 

музичних літератур під час слухання музики? 
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Для того, щоб сприяти розвитку музичної пам’яті, зміцнювати навички 

слухання та активізувати уважність, доречно застосувати наступні методичні 

прийоми. 

Серед них – передбачення. Пропонуємо учням ще до прослуховування 

твору пофантазувати, яким він може бути: вокальний чи інструментальний; 

ймовірний виконавський склад; лад, темп, форма твору і т.п. Потім слухаємо 

твір, порівнюємо з нашими припущеннями. Далі намагаємось з’ясувати, чи є 

збіги та розбіжності, чого ми не очікували, та головне – в чому краса твору та 

чим він запам’ятовується.  

Наступний прийом – малювання. В якості домашнього завдання 

пропонується намалювати: головний образ, або свої емоції (це більш складне 

завдання). Дуже цікавим може бути досвід зображення музичної форми у 

вигляді орнаментів або архітектурних побудов. Таку вправу необхідно 

виконувати безпосередньо під час звучання музики. Навіть схематичне 

зображення почутого допомагає візуалізувати архітектоніку форми. 

Також цікавим є складання запитань. Під час прослуховування просимо 

учнів скласти та записати запитання, які виникли стосовно твору. Запитання 

можуть бути адресовані іншому учню, або вчителю. Цей прийом тренує логічне 

мислення та вміння чітко формулювати думки. 

Достатньо ефективним прийомом для ознайомлення з новим твором є 

створення сюжету. Намагаємося вигадати його назву, головних героїв та 

відтворити сюжетну лінію. Свої здогадки учні повинні намагатись 

аргументувати, застосовуючи знання про елементи музичної мови, засоби 

розвитку та формоутворення. 

В старших класах під час знайомства з композиціями великих форм, 

зокрема сонатною, варто запропонувати застосування аналогій з відомими 

прикладами літератури, живопису чи кіно. Іноді виходять справжні сценарії. 

У якості прикладу роботи за методом проблемно-розвиваючого навчання 

розглянемо знайомство з симфонією №40 В. А. Моцарта (третій рік навчання). 
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В першій частині викладач має акцентувати увагу дітей на домінуванні 

головного образу, поглибленню контрасту між головною та побічною темами, 

складністю мотивної розробки і т.п. Але, після прослуховування з’ясовується, 

що учні не помітили побічну тему взагалі, не встежили за логікою розробки. 

Поза увагою – модуляції, поліфонічні прийоми. Далеко не всі сприйняли 

складні емоції твору, адже вони справді не дитячі. Для того, щоб певною мірою 

наблизити дітей до розуміння моцартовських образів, пригадуємо міф про 

Орфея, з яким учні добре знайомі ще з першого року вивчення музичних 

літератур, до того ж грецька міфологія вивчається в п’ятому класі ЗОШ. 

Отже, Орфей дуже сумує за Еврідікою. Його любов, спогади, порив, мрія 

про повернення – головна тема. Побічна тема, жіночна, яка з’являється наче 

світлий промінь – Еврідіка. Побачив він її насправді, чи то спогад – можна 

тільки припускати. Наступний етап – розробка – Орфей веде Еврідіку з 

підземного царства. Його ходу супроводжують тисячі думок, страх втратити 

Еврідіку знову, тривожні сумніви (слухаємо модифікації головної теми в 

розробці). Не взмозі боротися з спокусою, Орфей оглядається (кульмінація). І 

знову Орфей наодинці зі своєю нездійсненою мрією (починається реприза). 

Тепер зрозуміло, чому змарніла побічна тема, та чому композитор завершує 

першу частину інтонаціями «сліз». 

Наступний приклад – Шубертівська «Незакінчена симфонія» ( четвертий 

рік вивчення предмету), теж дає широкий простір для творчої уяви. Семантика 

цього твору дуже складна: ліризм, дієвість, трагедійність, фантастика. Дуже 

креативний, варіант сюжету підказали самі учні, нагадавши про фільм С. 

Спілберга “Парк Юрського періоду”. Фантастична складова (вступна тема) 

з’являється як упередження сюжетної лінії (десь там, серед сумраку ночі,в 

шепоті таємничих голосів таїться невідоме…). Діти з батьками летять на острів. 

Їх захоплює складна палітра почуттів: тривога, мрійливість, серце калатається 

від передчуттів – це головна тема. Краса природи та відчуття свята, яке діти 

зустріли на острові – побічна партія. Але саме ця тема розкриває потаємне 
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“подвійне дно” в розробці, і в сукупності з темою вступу, яка динамізується і 

збільшується в об’ємах, становить образ загрози та жаху. Пригоди закінчуються 

– діти летять додому і події на острові стають лише спогадами. 

Останні кадри фільму зображують дракона, який зачаївся в хащах. Дітям 

тепер є що пригадати, й це ще не кінець історії (частина завершується вступною 

темою). 

Зрозуміло, що таке «вільне прочитання» жодним чином не вичерпує 

глибинного змісту шедеврів світової культури. Буває, що при наступному 

слуханні музики діти не підтверджують власні фантазії. Важливо, що 

використовуючи метод проблемно-розвиваючого навчання ми зацікавлюємо 

учнів процесом слухання, навчаємо сприймати складний образний зміст 

класичних творів та розвиваємо іх творче мислення.  

Отже, метод проблемно-розвиваючого навчання вимагає від сучасного 

викладача постійно знаходитись у пошуку нового, не боятись 

експериментувати, фантазувати, проводити творчі уроки. Саме це допоможе 

зацікавити сьогоднішніх дітей як класичною, так і сучасною музикою. Але, 

найкращих результатів ми досягнемо, якщо цей метод буде використовуватися 

не окремо, а у поєднанні з традиційними методами викладання, і якщо усі 

дисципліни, передбачені навчальними планами, будуть вивчатися в комплексі. 

Наша головна задача, як викладачів музичних шкіл, розкрити учням за 

допомогою творчості красу навколишнього світу і закласти базу, необхідну для 

їх подальшого самостійного духовного та інтелектуального розвитку. 
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При подготовке будущих школьных учителей астрономии в процессе 

преподавания астрономии в вузе целесообразно, в частности, уделять внимание 

вопросам, связанным со следующими явлениями (при изучении раздела 

«сферическая астрометрия»). 

А. Различие между истинными и наблюдаемыми координатами 

(склонением и прямым восхождением) далеких светил (не относящихся к 

Солнечной системе) на небесной сфере. Б. Изменение этих координат во 

времени. Указанные явления могут иметь место независимо друг от друга. 

Внимание, уделяемое вопросу табличной систематизации материала, нельзя 

признать достаточным, хотя на школьном уровне работа уже ведется [1, с. 1–120]. 

В связи с этим представляет интерес демонстрация достоинства табличной 

систематизации материала в процессе преподавания астрономии (и некоторых 

вопросов теории относительности) в вузе на примере упомянутой выше темы. 

Соответствующие примеры отражены в таблицах 1–5. 
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В таблице 1 проанализирована роль гравитационного линзирования в 

изменении экваториальных координат звезд по сравнению с остальными 

факторами, рассмотренными ниже. 

Таблица 1 – Роль гравитационных линз по сравнению с другими факторами 
Явление А (см. выше) Б (см. выше) 
Примеры факторов, 
которыми оно обусловлено 

гравитационное 
линзирование 

различные факторы (см. ниже) 

Связаны ли факторы с 
релятивистскими 
эффектами 

да (изучается в курсе 
общей теории 
относительности) 

некоторые, но не все (см. ниже) 

Явления связаны с искривлением 
световых лучей в 
гравитационных полях 

с относительным движением 
Земли и других небесных тел 
относительно звезд 

 
При рассмотрении остальных факторов в первом приближении считается, 

что звездное небо равномерно вращается вокруг неподвижных точек (полюсов 

мира). При этом справедливыми считаются следующие утверждения. 1. 

Наблюдаемое угловое расстояние от любой звезды до обеих этих точек не 

меняется с течением времени. 2. Угловое расстояние между любыми двумя 

звездами (без учета новых и сверхновых) также не меняется с течением 

времени. Более точные измерения показывают, что это на самом деле не так. 

Сведения об основных факторах, относящихся к обоим утверждениям 

(первая цифра соответствует номеру утверждения, которое опровергается), 

систематизированы в таблицах 2 и 3, составленных на основе [2, с. 29–31]. 
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Таблица 2 – Исторические и количественные характеристики остальных 
факторов, приводящих к непостоянству экваториальных координат звезд. 

Фактор Обнаружение Периодичность Величина 
1.1. 
Предварение 
равноденств
ий 

в древности; теория 
– 18-19 в. 

1 оборот за 26 
тыс. лет 

угловой радиус кругов 6223 ′  

1.2. Нутация 
земной оси 

открыта в 1747 г. 
Брадлеем 

1 оборот за 
18,6 года 
(обращение 
лунных узлов) 

большая полуось эллипса, 
описываемого полюсами мира, 
равна 24,18 ′′ , малая 27,13 ′′  

1.3. 
Внутренний 

теории (не 
общепризнаны) – с 
19 в. 

не является 
периодическим 

еще меньше, чем для факторов 1.1 и 
1.2 

2.1. 
Аберрация 

открыта в 1727 г. 
Брадлеем 

1 оборот за 1 
год 

угловое смещение всех звезд на 
небесной сфере достигает 5,20 ′′  

2.2. 
Собственное 
движение 
звезд 

открыто Галлеем в 
1718 г., точные 
измерения – 20 в. 

не является 
периодическим 

максимальное значение 5,10 ′′  в год 
у звезды Барнарда 

2.3. 
Годичный 
параллакс 

измерен в 19 в. 
Струве 

1 оборот за 1 
год 

даже для ближайших звезд на 
небесной сфере не превосходит 1′′  

Таблица 3 – Качественные характеристики факторов, 
перечисленных в таблице 2. 

Фак
тор 

Чем обусловлен В чем проявляется Релятивистски
м эффектом 

1.1 лунно-солнечной и 
планетарной прецессией 

в описании кривых (похожих на 
окружности) полюсами мира 
вокруг полюса эклиптики 

не является 

1.2 смещением лунных узлов в описании эллипсов полюсами 
мира 

не является 

1.3 процессами, происходящими в 
недрах и на поверхности 
Земли (землетрясениями и др.) 

в возможном смещении полюсов 
мира после больших 
землетрясений 

не является 

2.1 конечностью скорости света в описании аберрационных 
эллипсов звездами 

является 

2.2 относительным движением 
звезд и Солнечной системы 

в медленном изменении 
рисунков созвездий 

не является 

2.3 конечными расстояниями до 
звезд 

в описании параллактических 
эллипсов звездами 

не является 
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Кроме того, можно предложить сравнительную характеристику лунно-

солнечной и планетарной прецессии (таблица 4), а также параллактических и 

аберрационных эллипсов звезд (таблица 5). 

Таблица 4 – Сравнительная характеристика 
лунно-солнечной и планетарной прецессии 

Прецессия Лунно-солнечная Планетарная 
Величина смещения точки весеннего 
равноденствия за год 

около 05 ′′  114,0 ′′  

Направление смещения относительно звезд к западу к востоку 
Влияет ли на положение оси вращения Земли в 
пространстве 

да, ось вращения 
Земли описывает 
конус 

практически 
не влияет 

Влияет ли на положение плоскости эклиптики нет да 
 

Таблица 5 – Сравнительная характеристика 
параллактических и аберрационных эллипсов звезд 

Эллипсы Аберрационные Параллактические 
1. Связаны с конечностью скорости света и скорости 

движения Земли по орбите вокруг 
Солнца 

расстояний для звезд 

2.1.1. Размеры большой 
полуоси эллипса 

5,20 ′′  не превосходит 1′′  

2.1.2. Являются ли большие 
полуоси одинаковыми для 
всех звезд 

да, потому что аберрация 
определяется абсолютной 
величиной скорости Земли по 
орбите 

нет, зависят от 
расстояний до звезд 

2.2.1. Малая полуось эллипса 
близка к большой 

если звезда близка к одному из полюсов эклиптики 

2.2.2. Малая полуось эллипса 
близка к нулю 

если звезда близка к эклиптике 

Таким образом, табличная форма сравнительного анализа в процессе 

преподавания астрономии (а также теории относительности) в вузах 

заслуживает того, чтобы стать еще одним равноправным (по сравнению с 

традиционными) подходом к изложению материала (в первую очередь при его 

обобщении и закреплении). В связи с продолжающейся оптимизацией учебного 

процесса (как и многих других сфер человеческой деятельности), которая очень 

часто проявляется в сокращении аудиторных часов, актуальность данной 
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проблемы в ближайшие годы будет, скорее всего, только возрастать. Вместе с 

тем, в силу отсутствия единого мнения о пользе предлагаемого подхода, 

каждый преподаватель может оценивать степень эффективности такого метода 

по своему усмотрению (в том числе после обсуждения со студентами). 
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Ми живемо в безпрецедентні часи. Уже майже рік як людство 

зіштовхнулося з радикальними і швидкими змінами, які відбуваються в 

суспільстві. Пандемія COVID-19 потрясла практично всі сфери життя: 

економіку, кар’єру, дозвілля. Більш того, вона призвела до глобального збою у 

функціонуванні освітніх систем по всьому світу. За оцінками ЮНЕСКО, 

близько 90% учнів в світі на сьогоднішній день не відвідують школу. 

Викладання і навчання перемістилися в основному в режим онлайн, а 

використання віддалених відео-конференцій стало звичайним явищем. 

В умовах пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 освітні організації 

відчувають значні труднощі в організації навчального процесу. Організація 

дистанційного навчання в даний період була висунута на перший план і стала 

основним підходом, що забезпечує взаємодію викладачів і учнів. Ці зміни 

також торкнулися програм навчання дорослих, велика частина яких заснована 

на очних заняттях.  

Але, в той же час, не можна не відзначити, що криза стала певним 

стимулом для інновацій в сфері освіти. Криза є потужною перевіркою 

потенціалу онлайн-навчання. Задля успішного забезпечення безперервного 
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навчання останнім часом велику популярність отримали різноманітні 

новаторські підходи, починаючи з відео-, аудіо-, радіо- або теле-трансляцій у 

синхронному або асинхронному режимі до повного забезпечення комплектами 

готових матеріалів для навчання вдома. 

На сьогоднішній день освіта дорослих є вкрай актуальним питанням. 

Принципи навчання дорослих активно формулювалися в останні кілька 

десятиліть. Самостійно обираючи освіту, дорослі можуть самостійно нею 

займатися. Окрім фактора усвідомленості існує фактор свідомості. Дорослі не 

тільки розуміють, навіщо їм потрібно це навчання, а й часто мають чітке 

уявлення про те, як ті чи інші знання знадобляться їм в тій чи іншій конкретній 

ситуації для вирішення певної задачі. Іншими словами, дорослі мають чітке 

уявлення про те, що є метою всього освітнього процесу. Найвагомішою 

відмінністю між навчанням дітей і навчанням дорослих є наявність у останніх 

життєвого досвіду. Учні-дорослі в процесі навчання часто спираються на 

знання і вміння, які у них вже є, і використовують ці ресурси для розуміння 

нової інформації. У той час як учні-діти, не маючи великого досвіду, все 

роблять “з чистого аркуша” [2, с. 13]. 

Однією з особливостей дистанційної освіти дорослих є їхнє свідоме 

відношення  до процесу навчання. Тобто вони точно знають, для чого їм 

необхідна освіта, яку вони отримують. Іншими словами, у дорослих людей 

більш сформовані мотиви на навчання. Багато людей працюють за своєю 

спеціальністю, але не мають необхідного рівня освіти (вищого ‒ бакалаврату 

або магістратури), тобто дорослі вивчають тільки те, що їм дійсно потрібно, а 

сам процес навчання заснований на прикладах з практики. Виходячи із сутності 

дистанційного навчання дорослих, можна зробити висновок: доросла людина 

на відміну від підлітка, який щойно закінчив школу, усвідомлено обирає 

спеціальність, форму навчання та навчальну організацію, має можливість 

отримання знань в зручний час і в зручній формі, незалежно від місця, де зараз 
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знаходиться, допустимість багаторазового повторення навчального матеріалу, 

практично без обмежень. Переваги дистанційного навчання дорослих сприяють 

тому, що воно стає найбільш привабливою формою навчання для дорослої 

людини, так як дозволяє йому не порушувати ритм життя, поєднувати навчання 

і професійну діяльність, забезпечує індивідуальність підходу до процесу 

навчання.  

Серед принципів дистанційного навчання дорослих можна виділити 

наступні: мінімальний контакт з викладачами, вільний доступ до навчальних 

матеріалів, самостійний розподіл власного часу для опанування навчальними й 

методичними матеріалами. 

Переваги дистанційного навчання дорослих: 

‒ активність. Оскільки доросла людина цілком усвідомлює важливість 

навчального процесу, дистанційна освіта може допомогти розкрити потенціал, 

відкрити нові можливості, отримати цінні знання в будь-якій частині світу; 

‒ відкритість: кожен дорослий учень може самостійно обирати ту форму 

отримання знань, які є для нього необхідними. Це може бути як 

прослуховування або переглядання лекційного матеріалу, так і читання 

конспектів, навчальної літератури; 

– гнучкість, яка виражається у можливості вивчення навчальних 

матеріалів у зручний для дорослого учня час;  

– доступність: кожен учень, який має вільний доступ виходу в Інтернет, 

має можливість отримати освіту незалежно від місця проживання або 

знаходження; 

– модульність: побудова навчального процесу направлена на отримання 

тільки тих знань, які необхідні студенту; вивчення навчального матеріалу 

будується по типу модулів, що значно полегшує процес навчання; 

Важливо підкреслити, що при розробці навчальних та методичних 

матеріалів варто враховувати вікові особливості дорослих учнів. По-перше, 
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дорослий учень є більш самоорганізованим й мотивованим на отримання знань, 

ніж недорослий учень. По-друге, дорослий учень є емоційно стійким, у зв’язку 

з чим він легше переносить відсутність контакту з викладачем. По-третє, треба 

враховувати особливості когнітивної сфери дорослого та пізнавальні процеси, 

які  у дорослої людини протікають менш продуктивно, ніж у дитини чи 

підлітка. Найголовнішою особливістю дорослих учнів є наявність соціального 

досвіду та усталених поглядів на модель освіти. 

На сьогоднішній день очевидним стає той факт, що “ключовою ланкою 

між змістом освіти і особистістю виступають методи (способи, прийоми), за 

допомогою яких знання стають надбанням дорослої людини. Вони задають 

загальну спрямованість процесу навчання” [1, с. 47]. 

У зв’язку з цим існує достатньо велика кількість технологій, методів та 

прийомів навчання дорослих людей. Серед них можна виділити наступні: 

ділова гра, імітаційний тренінг, “метод конкретних ситуацій”, технологія 

творчих майстерень, “технологія групової роботи”, ігрове проектування та інші.  

При цьому найбільш затребуваними сьогодні є методи, які 

використовуються безпосередньо всередині дистанційної форми навчання, 

оскільки ця форма дозволяє самостійно планувати свій час, навчатися у 

власному ритмі, у будь-якому місці, з різною глибиною освоєння матеріалу. 

Найактуальнішою в цьому сенсі є популярна в англомовних країнах технологія 

“JiTT-навчання”.  Сенс цієї технології полягає в її назві: “Just-in- time teaching”, 

що в перекладі на українську мову означає “Навчання точно в строк”. Ця 

інноваційна освітня технологія допомагає активно залучати учнів до 

навчального процесу за допомогою двоступеневої серії навчальних заходів. На 

першому кроці студенти виконують цілеспрямований набір заходів поза класом 

(зазвичай за допомогою інтерактивних веб-документів) і подають свою роботу 

викладачу. На другому кроці викладач (часто за кілька годин до наступної 

лекції) збирає відповіді студентів та визначає сфери розуміння та нерозуміння 
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матеріалу для коригування наступного уроку, щоб студенти могли отримати 

конкретні відгуки. 

“Педагогіка JiTT допомагає студентам розглядати навчання як процес, 

який вимагає часу і самоаналізу, а не заучування фрагментів матеріалу вночі 

перед іспитом ... Кращі вправи JiTT включають в себе короткі, що змушують 

задуматися питання, які, при повному обговоренні, часто вимагають складних 

відповідей. Очікується, що студенти повинні конструювати відповіді на JiTT-

питання самостійно, наскільки вони можуть, усвідомлюючи, які питання 

належать до матеріалу, який не був формально розглянуто в курсі. Осмислення 

відповідей на завдання JiTT дають викладачеві можливість включення знань, 

отриманих з відповідей студентів в майбутній урок. Крім того, відбувається 

зосередження на нерозумінні чи труднощі студентів, виявлених у відповідях” 

[3, с. 6]. 

В результаті використання цієї технології, учні приходять на заняття 

маючи початкову інформацію і потребу отримати більш глибокі знання. Тому 

знання, що повідомляються на лекції, сприймаються на якісно іншому рівні, з 

залученням особистісних цінностей того, хто навчається. 

Отже, мета технології  “JiTT-навчання” ‒ заохотити більшу 

відповідальність студентів за вивчення змісту навчального матеріалу поза 

класом, максимізувати ефективність навчального часу задля забезпечення 

більш цілеспрямованого та змістовного пояснення змісту матеріалу, а також 

можливість мати більше часу для взаємодії та обговорення.  

Методики дистанційного навчання постійно удосконалюються. 

Специфіка дистанційної освіти дорослих проявляється в наступних 

особливостях: студент повинен володіти навичками самоорганізації та 

самоосвіти; організація навчального процесу будується в основному на вмінні 

працювати з ПК і сучасними Інтернет-технологіями. 
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Підбиваючи підсумки, виділимо основні чинники, що визначають 

специфіку та напрямки подальшого розвитку дистанційних технологій в 

освітньому процесі дорослих: 

‒ модернізація матеріально-технічної бази освітньої організації 

(програмне забезпечення, вдосконалення комп’ютерної бази, розвиток нових 

каналів комунікації); 

‒ вдосконалення навчально-методичного забезпечення з урахуванням 

вимог цільових аудиторій; 

‒ створення самостійного підрозділу відповідального за інтеграцію 

інтернет-технологій в процес дистанційного навчання; 

‒ забезпечення готовності професорсько-викладацького складу до роботи 

в дистанційному режимі. 

Дистанційна освіта дорослих в сучасних умовах стає потужним фактором 

соціалізації і засобом досягнення певного рівня освіченості, загальної культури 

і професійної компетентності, а також повністю відповідає соціальним і 

особистим потребам людини. 
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Вступ. Рівень вищої освіти, яку отримав студент після закінчення вузу 

піднімає проблему її якості: чим вище якість освіти випускника, тим він 

набуває більшої конкурентоспроможності на сучасному ринку праці у будь 

якій країні світу. На сьогодні отримання якісної освіти у великій мірі 

обумовлено успіхом програми реформування навчального процесу, а також 

розробкою та втіленням новітнього матеріально-технічного забезпечення у 

навчальний процес [3;4]. 

Програма реформування освіти зіштовхується із різними об’єктивними 

та суб’єктивними труднощами, що особливо помітно викриваються під час 

навчання іноземних студентів, які приїхали з інших країн. Певна річ, що 

процес реформування освіти у різних вузах знаходиться на різних стадіях, 

отже і якість освіти в значної мірі визначається тим, на якому етапі 

знаходиться процес реформування [2]. Навіть достатнє матеріально-технічне 
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оснащення вузу не може забезпечити успіх у випадках, коли наявні 

інноваційні засоби навчання недоступні для студентів, або їх 

використовують не в повній мірі, без надання всього спектру технічних 

можливостей того чи іншого інноваційного засобу. 

Вивчення шляхів до набування сучасної високоякісної освіти не можна 

не висвітлити ще одну актуальну проблему, а саме невідповідність 

кваліфікації молодих фахівців новим вимогам ринку праці, що постійно 

змінюються. [1;3]. Можливою причиною такої невідповідності є те, що вуз 

готує фахівця в середньому 5 років, а вимоги ринку праці надто мінливі, тому 

вуз не встигає пристосуватись до такої швидкої зміни цих вимог. Одним із 

шляхів що до вдалого вирішення вищевказаних проблем може бути 

залучення до сучасного навчального процесу методів сучасної психології. 

[3;4]. 

Метою нашої роботи було визначення шляхів психологічного 

супроводження сучасного навчального процесу у категорії іноземних 

студентів. 

Матеріали і методи. Проводили спостереження за 105 іноземними 

студентами 3 курсу, які навчалися в інституті біології і медицини у 2020 році, 

психологічні аспекти яких вивчали шляхом опитування, що проводилося під 

час практичних занять з медичних дисциплін із наступною обробкою 

отриманих даних. 

Обговорення результатів. В процесі нашого дослідження встановлено, що 

всі студенти потрапляють до лав нашого вузу не тільки з різним рівнем 

довузівської підготовки (базові знання з медицини, рівень володіння 

англійською мовою на якій проводиться викладання предметів) але крім 

цього ще й мають індивідуальні особливості когнітивних процесів (увага, 

розуміння і запам’ятовування навчального матеріалу). Виходячи з цього, 
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незалежно від специфіки конкретної медичної дисципліни та рівня володіння 

англійською мовою, актуальним постає питання про відбір та використання 

сучасних засобів викладання, найбільш вдалих з погляду забезпечення 

ефективного сприйняття, розуміння, а також засвоєння навчального 

матеріалу з врахуванням певного рівня академічної підготовки та 

індивідуально-психологічних особливостей кожного студента. 

Очевидно, що освітній процес може бути найбільш ефективним лише 

за умови розуміння особливостей переробки інформації студентами-

іноземцями. Ось чому потрібно висвітлити психологічний аспект 

навчального процесу, що перебігає в умовах інноваційної освітньої 

програми. Пізнавальні особливості студентів-іноземців, які орієнтувалися на 

традиційні шляхи засвоєння навчального матеріалу виявилися 

різноманітними. Розуміння цього аспекту надало нам можливість визначити 

кілька типів особистості студентів-іноземців:  

1) інтелектуальний; 2) слуховий; 3) візуальний; 4) кінестетичний. 

Студенти інтелектуального типу під час демонстрації слайдів, навчальних 

фільмів, і під час їх обговорення часто задають питання, вони зайняті 

пошуком фактів, причин, наслідків, доказів того чи іншого явища, при цьому 

вони мало цікавилися емоційною стороною процесу викладання навчального 

матеріалу. Вони відповідають переважно на питання що саме їм дав 

навчальний матеріал, який вони почули або побачили, незалежно від того, чи 

це був візуальний, чи слуховий варіант повідомлення.  

Студенти, які мали переважно візуальний канал отримання і переробки 

інформації характеризуються тим, що за текстами вони бачили реальні 

образи. Специфічні особливості ми спостерігали у студентів, які орієнтовані 

переважно на слуховий канал сприяння інформації. Вони частіше й ліпше 

реагують на так звані слова-маркери: «слухати», «говорити», і т.п. 
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Сутність матеріалу, що краще був сприйнятий студентами з кінестетичним 

типом отримання інформації, проходить ніби то крізь їхнє тіло, тобто вони 

відчувають зміст інформації всім своїм тілом. Це стає зрозумілим навіть 

після звичайного спілкування із такими студентами, коли студенти 

кінестетичної фактури використовують слова з відтінками напруги, із 

вираженням самопочуття, настрою: «добре» самопочуття чи «погане», 

«важко» чи «легко» переноситься сесія, багато клінічного матеріалу такі 

студенти проектують на свій стан здоров’я. Особливо корисним було 

застосування в процесі навчання студентів-медиків онлайн-технології відео-

конференц-зв’язку безпосередньо зі стін Університетської клініки (Рис.1). 

 

Рис.1. Передача клінічної інформації до групи студентів-медиків за допомогою наявної в 

Університетській клініці КНУ техніки з відео-конференц-зв’язку. 

Таким чином, проведене дослідження свідчить про те, що в залежності 

від основного каналу отримання інформації прослідковується зміна 

мотиваційного аспекту засвоєння студентами навчального матеріалу. 

Вважаємо доцільним врахування викладачем детермінації поведінки 

студентів, як прояву їхніх потреб, мотивів, цілей та намірів, що в решті решт 

буде стимулом і підтримкою їхньої навчально-пізнавальної активності на 

високому рівні. 
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Саме індивідуалізація разом з диференціацією навчально-пізнавальної 

діяльності студентів повинна бути метою повсякденної діяльності викладача 

у побудові, відбору і застосуванні інноваційних навчальних технологій. При 

цьому необхідно досягти такого результату, коли мотиваційний аспект 

сприйняття інформації всіма студентами, незалежно від їхніх індивідуальних 

когнітивних здібностей, буде орієнтований на вирішення таких питань, як 

«чому?», «навіщо», «з якою метою?» по відношенню до навчального 

матеріалу. Всі перераховані орієнтації на різноманітні шляхи отримання 

інформації або типи особистості студентів наявно виділяються своїми 

особливостями, і тому повинні бути прийняті до уваги під час проведення 

інноваційного навчального процесу. На даному етапі розвитку освіти 

традиційні засоби і методи навчання без їх поєднання з інноваційними 

нажаль не можуть забезпечити таку глибоку й широкоформатну 

диференціацію що до індивідуалізації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів.  

Висновки:  

1. Студенти, які навчаються у вузі мають різноманітні індивідуальні 

особливості у своєму процесі пізнавання і потрапляють до вузу з різними 

рівнями довузівської підготовки. 

2. Відбір і використання інноваційних технологій повинно бути 

зорієнтовано на підвищення ефективності сприйняття та засвоєння 

навчального матеріалу і відбуватись з приділенням уваги до індивідуальних й 

типологічних особливостей освітньої діяльності студентів. 

3.  Вважаємо доцільним поєднане використання традиційних засобів і 

методів навчання з інноваційними, що дасть можливість забезпечити 

індивідуальний підхід навчально-пізнавальної діяльності студентів.  

 

 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 
Теорія та методика навчання www.openscilab.org 

© Кошевський Ю.І., Черняк В.А. 
146 

Література: 

1. Андреев Г.П. Компьютеризация процесса обучения в вузе: проблемы, 

тенденции, перспективы / Андреев Г.П. – М.: ВПА, 2003. – 48 с 

2. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования / Под ред. Е.С. Полат. – М., 2004. 

3. Образцов П.И. Психолого-педагогические аспекты разработки и 

применения в вузе информационных технологий обучения / Образцов П.И. – 

Орел, 2005. – 145 с. 

4. РобертИ.В. Распределенное изучение информационных и 

коммуникационных технологий в общеобразовательных предметах / Роберт 

И.В. // Информатика и образование. – 2001. – №5. – С. 33–39. 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Теорія та методика навчання 

© Овчаренко Н.А.   
147 

Овчаренко Н.А.  

ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ІНКЛЮЗИВНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

Овчаренко Наталія Анатоліївна, 

д. пед. н., професор, професор кафедри методики музичного виховання, 

співу та хорового диригування Криворізького державного 

педагогічного університету 

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-4874-1716 

 

У сучасних умовах глобалізації всіх суспільно-економічних процесів, і 

одночасно – їх кризи, викликаної пандемією короновірусу, зростає необхідність 

у гуманізації освіти й створенні законодавчої та нормативної бази для 

забезпечення рівних прав для її здобуття і підвищення якості. Одним із 

пріоритетних гуманістичних напрямів освітньої політики у світі і, зокрема в 

Україні – є  посилення уваги держави до інклюзивної освіти своїх громадян, що 

засвідчено в Законах «Про освіту» (2017), «Про повну загальну середню освіту» 

(2020), концепції «Національна стратегія розвитку інклюзивної освіти на 2020-

2030 роки» (2019). Так, інклюзивне навчання, у Законі України «Про освіту» 

(2017 р.), визначається як система освітніх послуг, гарантованих державою, що 

базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, 

ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його 

учасників; «інклюзивна освіта» як включення осіб, що мають особливі освітні 

потреби в загальний освітній процес. Спеціальної інклюзивної освіти 

потребують не тільки діти, які мають обмеження за станом здоров’я або 

високий навчальний потенціал, що надає їм можливість прискорено закінчити 

школу, але й інші діти, з освітньо-соціальними потребами (Order MES of 

Ukraine (2016)).   
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Питання розвитку спеціальної освіти у формі інклюзії пов’язано з 

підготовкою відповідного висококваліфікованого вчителя, що передбачає 

оновлення змісту, форм, методів, засобів його навчання у закладі вищої освіти з 

метою формування компетентності вчителя в роботі з учнями середньої школи, 

які мають особливі освітні потреби. У такому контексті особливого значення 

набуває проблема формування технологічної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва до інклюзивної діяльності з дітьми в закладах 

загальної середньої освіти, яка спрямована на опанування студентами в 

педагогічному університеті інноваційними освітньо-мистецькими технологіями 

з метою формування їх здатності надавати якісні освітні послуги з урахуванням 

можливостей і потреб кожної дитини. 

У дослідженнях українськи вчених особлива увага приділялася: 

обґрунтуванню теоретико-методологічних концепцій інклюзивної освіти 

(А. Колупаєва, М. Порошенко, С. Сисоєва, О. Таранченко); виявленню 

здоровʼязбережувального потенціалу музичного мистецтва, який доцільно 

використовувати в роботі з дітьми з особливими потребами (В. Синьов, 

С. Федоренко); визначенню теоретичних і технологічних основ підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до освітньої інклюзії (Н. Овчаренко, 

О. Чеботаренко); розкриттю сутності технологічної компетентності вчителя, 

яка розглядається як структурно-функціональна складова професійної 

компетентності, що характеризується здатністю особистості майбутнього 

фахівця до самостійної організації навчального процесу в школі на основі 

застосування загально навчальних технологій  (Л. Коваль). Разом з тим, аналіз 

наукових праць вітчизняних науковців показав, що проблема формування 

технологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва до 

роботі з учнями середньої школи ще не була предметом окремого наукового 

дослідження. 

Отже, для вирішення такої проблеми є необхідним створення методики 

формування технологічної компетентності майбутніх учителів музичного 
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мистецтва до інклюзивної діяльності в закладах загальної середньої освіти, що 

передбачає: розробку змісту підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва, збагаченого освітньо-інклюзивною складовою та введенням в 

освітній процес дисципліни «Теорія і методика інклюзивної музичної освіти»; 

упровадження позааудиторних форм, як: «музично-психологічні тренінги», 

«дихальні й вокальні тренінги», «музично-навчальні тренінги»; застосування 

специфічних методів роботи з дітьми, що мають особливі потреби в 

соціалізації, фізіологічні проблеми зі здоров’ям, потребу у психологічній 

допомозі тощо; використання спеціальних засобів для роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами на уроках музичного мистецтва в закладах 

загальної середньої освіти. 

Таким чином, теоретичний аналіз питання формування технологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва до роботі з учнями 

середньої школи показав відсутність його цілісного дослідження в наукових 

працях вітчизняних учених. Вирішення окресленої проблеми потребує 

створення спеціальної методики формування зазначеного явища. 
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Вступ. Радіологія пройшла довгий шлях з моменту відкриття 

рентгенівських променів у 1895 році і до сьогодні. Завдяки технологічним 

досягненням, якими стали КТ, МРТ, позитронно-емісійна томографія (ПЕТ)/КТ 

та ультразвук, радіологія наразі є життєво важливою частиною клінічної 

медицини, центральною в діагностичному процесі, а також наданні ряду 

терапевтичних можливостей для пацієнтів. За статтями, що видавались 

протягом майже 100 років можна від слідкувати еволюцію викладання 

радіології студентам-медикам - від редакційних статей ранніх професорів 

радіології (1925–1950) стосовно невикористаного ресурсу рентгенологів для 

викладання анатомії та клінічної медицини до закликів до обов'язкових лекцій 

та факультативів з радіології. І нарешті в 1990-х роках з’являються статті щодо 

того, як легко впровадити радіологію в навчальну програму [1]. В ХХІ столітті 

роль викладання принципів променевої діагностики та терапії  в підготовці 

майбутніх лікарів безперервно збільшується, що обумовлено зокрема і тим, що 

променеві методи дослідження посідають провідне місце у діагностиці 

більшості захворювань.  

Матеріали і методи. Загалом медична радіологія, як навчальна 

дисципліна, що включає вивчення променевої діагностики та терапії, чудово 

відповідає ключовим профайлам у системі викладання: зоровому, слуховому та 
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вербальному, а високий рівень розвитку сучасної техніки створює сприятливі 

умови для більш успішного формування відповідних вмінь і навичок. Завдяки 

технологічним досягненням ми можемо пропонувати студентам інтерактивне, 

автентичне занурене навчання, використовуючи різноманітні віртуальні та 

онлайн-інструменти. Найкращою педагогічною практикою вважають 

викладання в малих групах, клінічні семінари, презентації випадків, 

структуроване навчання та самонавчання [2]. Тематично основна увага 

приділяється викладанню основних принципів доцільності рентгенологічних 

досліджень – "вибір найбільш інформативного методу  для  пацієнта в 

потрібний час" [3]. Такий підхід є доцільним з огляду на те, що лабораторні, 

радіологічні та функціональні методи є доступними інструментами в сучасній 

медицині [4]. Однак, останнім часом існує і певне занепокоєння з приводу 

надмірного використання цих методів [5]. Призначення невідповідних методів 

обстеження часто обумовлене невизначеністю лікаря щодо показань до 

дослідження, його результативності, доцільності, протипоказань та ризиків, а 

також відсутністю знань про кращі альтернативи [6]. Подібну ситуацію можна 

змінити тільки за рахунок покращення якості навчання. Крім того, навчання 

майбутніх лікарів правильній інтерпретації діагностичних досліджень першого 

ряду може зменшити потребу в більш інвазивних та дорогих інструментах.  

Було показано, що довгострокові правильно складені освітні програми 

можуть значно покращити майбутню клінічну практику [7]. Таким чином, 

попереднє навчання стосовно призначення діагностичних методів та їх 

інтерпретації для студентів-медиків стало актуальною освітньою стратегією [8]. 

Відповідно до неї, клінічне мислення може допомогти сформувати правильні 

навички стосовно призначення та інтерпретації результатів дослідження. 

Навчання клінічному мисленню є розширенням проблемно-орієнтованого 

підходу до вивчення медичних і клінічних проблем [9]. Цей підхід спонукає 

студентів мобілізувати і реорганізовувати свої знання і забезпечує сприйняття 

матеріалу для студентів, з клінічного мислення [10]. З одного боку лекція є 
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центральним методом вищої освіти і має важливе місце в освіті майбутніх 

лікарів, включаючи рентгенологів. Формат лекції корисний, оскільки полегшує 

представлення великої кількості інформації великій кількості студентів. З 

іншого боку недоліком даного формату є те, що лекція не сприяє критичній 

оцінці інформації та обміну думками. Отже, зрозуміло, що коли студенти є 

активними учасниками навчальної сесії, їх інтеграція та засвоєння навчального 

матеріалу значно покращується [11]. Підходи до активного залучення студентів 

можуть включати конспектування, опитування, сприяння дискусіям та 

призначення студентів виконувати роль викладачів. Навчальні засоби та 

"маніпулятивні засоби" (тобто предмети, які студенти використовують для 

підтримки практичного навчання): слухові, візуальні чи тактильні, також 

покращують результат навчання. За даних умов навчання клінічній оцінці, а 

також призначенню і інтерпретації діагностичних тестів доцільно проводити на 

практичних заняттях в невеликих групах студентів. У найбільш поширеному 

підході розвитку клінічного мислення (послідовні підказки) один із студентів 

групи слугує моделлю обстеженого раніше пацієнта і поступово надає 

інформацію про клінічні ознаки або результати діагностичних тестів іншим 

студентам. В результаті покращується само сприйняття студентів про їх 

здатність призначати адекватні методи та на основі їх результатів будувати 

обґрунтовані гіпотези [12]. Незважаючи на ряд нових педагогічних підходів, 

викладання діагностичної радіології в основному базується на дидактичних 

заняттях. Хоча використання програмного забезпечення для електронних 

презентацій, таких як Keynote (Apple) або PowerPoint (Microsoft), значно 

покращує презентацію візуального матеріалу, ці підходи залишаються, по суті, 

лекціями, які не дозволяють повного активного залучення студентів. 

Використання анімованої графіки може покращити результати навчання [13]. 

Однак, розробка складних графічних конструкцій вимагає досвіду та навичок і 

може бути громіздкою. Слід зазначити, що застосування даної методики 

викладання створює умови для засвоєння студентами матеріалу по 
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медикаментозному забезпеченню не тільки рентгенологічних процедур, а і 

лікуванню хвороб, з якими пацієнти приходять на процедуру діагностики. 

Наприклад, у разі шокового стану хворого можна показати схему лікування – 

інфузійну терапію: Реосорбілакт, Гекодез. У разі інфекційного ураження: 

Декасан, місцеві антисептики, антибактеріальні препарати (Лефлоцин, 

Грандазол). При наявності вираженого больового синдрому: Лонгокаїн і т.д. 

Результати та їх обговорення. Беручи до уваги досвід викладання  

дисципліни «Радіологія» на медичному факультеті Міжнародного 

Європейського Університету можемо відзначити перспективність використання 

інтерактивного програмно-технологічного навчального комплексу на основі 

SMART Board, програмне забезпечення якого легко інтегрується з найбільш 

поширеними програмами-додатками і відкриває  чудові можливості для 

використання інтерактивних засобів навчання. Якість навчального процесу 

значно зростає, оскільки на дошці SMART можна не тільки писати спеціальним 

маркером та використовувати її, як демонстраційну платформу, але і зберігати 

навчальні плани для наступних занять, передавати написане на дошці SMART 

студентам, зберігати на магнітних носіях, роздруковувати, надсилати 

електронною поштою. Отже, SMART Board дає змогу створювати, редагувати 

та поширювати мультимедійні навчальні матеріали, як безпосередньо в 

аудиторії,  так і в позааудиторний час. У систематичних оглядах, що не 

стосуються галузі медицини, було показано, що додавання технологій SMART 

Board до проблемних методів навчання може мати потенційно позитивний 

вплив на його результат [14,15]. 

Використання SMART Board може покращити інтеграцію навчань з 

діагностичних тестів для розвитку клінічного мислення студентів-медиків та 

значною мірою вдосконалити навчання адекватному призначенню 

діагностичних тестів, їх інтерпретації та використання результатів. Хоча інші 

технології (наприклад, мультимедійні проектори, планшети, смартфони, 

ноутбуки) також можуть сприяти навчанню, інтерактивна дошка виводить 
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використання мультимедійних технологій на якісно новий рівень, включаючи у 

процес сприйняття інформації всю групу студентів, що є зручним і доцільним 

для наступного процесу обговорення й спільної роботи. SMART Board надає 

доступ до цифрових матеріалів, таких як діагностичні тести, та, зокрема, має 

наступні переваги: може використовуватись для візуалізації, дозволяє 

створювати "ліси дерев рішень" та сприяє спільному навчанню, розвиваючи 

комунікації між студентами та викладачем. Коментування та доповнення 

зображень та графіки за допомогою інструментів малювання під час навчальної 

сесії сприяє активному залученню студентів. Проблеми та незрозумілі моменти 

можуть бути негайно вирішені не лише за допомогою словесних пояснень, але 

також за допомогою посилань та модифікацій схем та зображень, що 

створюють візуальну частину уроку. Можна легко і швидко створювати 

додаткові схеми для вирішення конкретних питань. Ці особливості SMART 

Board, в тому числі, є корисними і для пояснення фізичних процесів на заняттях 

з радіології. Складні концепції чіткіше передаються, коли серію діаграм можна 

переглянути та змінити кілька разів, просто згадуючи попередні «сторінки» 

дошки. На звичайній дошці схеми повинні стиратися в міру проходження 

навчальної сесії, що заважає можливості безпосереднього вирішення питань, 

що стосуються попередніх частин сесії. Нарешті, можливість зберігати та 

розповсюджувати весь набір діаграм та наочних зображень студентам під час 

або після навчальної сесії значно розширює потенціал для ефективного 

перегляду та консолідації складного матеріалу, коли навчальна сесія 

закінчується. Інструменти для малювання, що вбудовані SMART Board, 

дозволяють інтерактивну анотацію зображень у режимі реального часу. Певні 

деталі, такі як анатомічні структури, ознаки уражень або артефакти зображень 

можна акцентувати за допомогою анотацій. Такі анотації можна стирати, 

замінювати та переміщувати за бажанням для уточнення інтерпретації. 

Можливість робити анотації на зображеннях, які залишаються після відведення 
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руки викладача може дозволити студентам учням більше часу зосередитись на 

точці акценту 

Висновок: Таким чином, можна зробити висновок, що інтерактивна дошка 

SMART Board має ряд переваг, які можуть покращити рівень освіти студентів з 

питань медичної радіології, що в кінцевому підсумку допоможе їм у наступній 

клінічній практиці та професійному розвитку, сприяючи прийняттю зважених 

кар'єрних рішень. 
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Информационные технологии в настоящее время обретают наибольшую 

популярность. Использование информационно-коммуникативных технологий 

способствует формированию и развитию мотивации учебной деятельности, 

практическому овладению учащимися иностранным языком [1]. 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]. 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 
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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 [4]. 

Ключевую роль в этом процессе играют дистанционные методы 

обучения, основанные на современных компьютерных технологиях. 

Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и 

учащимся. С целью реализации дистанционного обучения педагогами 

разработаны различные программные средства, получившие общее название 

системы дистанционного образования. В обучении иностранному языку 

активно и успешно используются информационно-коммуникационные 

технологии, которые позволяют значительно повысить эффективность этого 

процесса. 

В своей работе я активно использую средства ИКТ на уроках и 

внеклассных мероприятиях. 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 [3]. Используя дистанционные 

образовательные технологии на своих уроках английского языка, я сочетаю все 

основные виды речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, 

письмо). 

Я не представляю работу учителя без применения различных Интернет – 

технологий как в условиях классно-урочной системы, так и при организации 

дистанционного обучения. Для организации индивидуальных заданий с 
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учащимися я использую платформу ZOOM, на которой провожу 

индивидуальные консультации посредством системы личных сообщений через 

адрес электронной почты, а также различные социальные мессенджеры. 

Использование дистанционной формы обучения, внедрение в учебно-

воспитательный процесс ИКТ технологий является одним из эффективных 

механизмов, который позволяет личности самореализоваться, а учителю 

создать такую «развивающую среду», в которой у каждого ученика будут 

сформированы определенные компетенции. Кроме этого заметно вырастает 

самостоятельность обучающихся, их любознательность и пытливость. 

Современные реалии заставляют нас искать новые пути обучения с 

применением новейших информационных технологий. В кратчайшие сроки мы, 

учителя иностранного языка, должны были выбрать из огромного количества 

предлагаемых образовательных платформ и сервисов те, которые бы 

оптимальным способом помогли продолжить процесс обучения, но уже в 

интернет-пространстве. Особенно эффективной, исходя из моего личного 

опыта, инновационной формой работы с обучающимися является работа на 

образовательной платформе ZOOM. Облачная платформа для проведения 

видеоконференций, позволяющая общаться онлайн в доступном формате в 

режиме реального времени, что явилось для меня основополагающим фактором 

при выборе платформы для обучения школьников английскому языку онлайн, 

поскольку, благодаря своим функциональным особенностям ZOOM позволяет 

нам, учителям, проводить урок максимально эффективно, насколько это 

возможно при дистанционной форме обучения. Платформа ZOOM предлагает 

коммуникационное программное обеспечение, что, является одним из 

основных преимуществ данной системы, объединяющее видеоконференции, 

чат и совместную работу обучающихся и учителей посредством использования 

различных функций, предоставляемых  платформой ZOOM, обеими сторонами 

образовательного процесса. 
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Обучение иностранному языку предполагает непосредственную 

коммуникацию между обучающимися и учителем в различных видах и формах. 

Платформа ZOOM реализует данные условия, поскольку педагог, он же 

организатор конференции, создает возможность для общения как устного, так и 

письменного, оперируя различными функциями, которые предлагает данная 

система. Учитель-организатор имеет возможность управлять микрофоном, т.е. 

организовывать аудио восприятие, и видео для всех участников конференции, 

создавать своего рода лингафонный класс для отработки навыков аудирования 

и чтения, демонстрировать экран своего цифрового устройства для показа 

различных информационных материалов, в том числе аудио и видео 

материалов, презентаций, электронной версии УМК, наглядных материалов.  

Во время демонстрации экрана с помощью функции «комментировать» 

учитель может выделить те моменты, на которые необходимо обратить особое 

внимание или выполнить различные упражнения, например, соединить слова и 

картинки, решить кроссворд. Учащиеся могут показывать выполненное 

домашнее задание на своем экране посредством реализации функции 

«совместное использование экрана», а учитель-организатор конференции на 

своем видит экран ученика, корректирует задание, и выставляет отметку. Еще 

одна полезная функция «чат» дает возможность писать вопросы  и давать на 

них ответы без включения микрофона, т.е. отрабатывать навыки письма, можно 

вводить новые лексические единицы для изучения или отправлять файлы и 

различного вида документы сразу всем обучающимся или выборочно, что  

помогает обеспечивать дифференцированный подход в обучении иностранному 

языку в общеобразовательной школе.  

В данную платформу встроена интерактивная доска, что позволяет 

осуществлять непосредственную обратную связь с обучающимися в режиме 

реального времени. Учитель имеет возможность визуально объяснять материал, 

давать письменные задания и непосредственно на уроке их проверять, 

отрабатывать необходимый лексический и грамматический материал, работать 
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с наглядным материалом. Учитель имеет возможность записать урок и показать 

его тем обучающимся, которые по какой-либо причине не смогли 

присутствовать на онлайн уроке в то или иное время.  В ZOOM мы можем 

разделить школьников на пары или группы для работы над индивидуальными 

заданиями. В процессе дистанционного обучения учителя сохраняют 

привычные методы работы, эффективно встраивая их в новый формат урока. 

Иными словами, ZOOM имеет много достоинств, что делает данный сервис 

незаменимым для учителей иностранного языка в период дистанционного 

обучения, но самое главное достоинство- это то, что платформа позволяет 

использовать живую речь при взаимодействии с обучающимися, без чего 

изучения иностранного языка априори невозможно, и тем самым способствует 

организации полноценных уроков иностранного языка в сложной обстановке 

современных реалий. 

Несмотря на свои явные и очевидные достоинства платформа имеет 

некоторые недостатки, в частности ограничение сессии по времени – 40 минут, 

что вполне достаточно для традиционного урока в начальном и среднем звене, 

но недостаточно для обучающихся старшей школы. ZOOM предполагает 

наличие скоростного интернета и мощного цифрового устройства. Таким 

образом, платформа ZOOM представляется  мне, как учителю иностранного 

языка, наиболее эффективной для проведения уроков в условиях 

дистанционного обучения, поскольку позволяет сохранить важнейший и 

основополагающий фактор успешности приобретения основных навыков и 

умений как коммуникация, без которой невозможно овладения языковой 

компетенцией, что является основным результатом обучения иностранному 

языку.  

Несмотря на то, что дистанционная форма обучения является 

сравнительно новой, она стала реальным элементом образования и 

зарекомендовала себя не только как перспективная педагогическая технология, 

но и как самостоятельная система обучения, опирающаяся на детальную 
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самооценку, поддерживаемую технологическими средствами, и 

мотивированную результатами самооценки самообразовательную активность 

человека. В этой связи необходимым условием обеспечения успешного 

результата обучения, достижения заявленных целей и решения поставленных 

задач является разработка целостной концепции создания средств обучения той 

или иной дисциплине, в том числе иностранному языку. Подобные формы 

работы способствуют актуализации приобретенных на основных занятиях 

знаний и умений, их поддержанию и дальнейшему развитию. 

Демонстрационные материалы включают такие ресурсы, как 

иллюстрации, рисунки, фотографии, плакаты, презентации, схемы с текстовым 

сопровождением или просто текст. Эти материалы являются современным 

воплощением традиционных средств обучения таких, как: видеофильмы, 

плакаты, постеры с таблицами и другой наглядный материал, который 

размещен на доске или стенах в классе. Говоря о типах используемых 

материалов применительно к обучению иностранным языкам в рамках ДО, 

нельзя не отметить следующей проблемы технологического характера. Речь 

идет о проблеме обучения говорению в условиях ДО. Обучение 

монологической речи предполагает, что устное высказывание учащегося будет 

услышано учителем для оценивания и соответствующей корректировки. 

Обучение диалогической речи тем более требует наличия партнера – 

собеседника в разговоре, которым может быть другой учащийся или учитель. 

Задания на говорение могут также переноситься на форумы и чаты, где у 

учащегося будет возможность пообщаться с преподавателем и/или друг с 

другом в режиме онлайн (правда, здесь речь будет уже идти скорее о развитии 

навыков письменной, нежели устной речи). На сегодняшний день Интернет и 

возможности телекоммуникации широко используются не только в 

профессиональной сфере, но и в повседневной жизни. Обучение иностранным 

языкам не остается в стороне, и популярность дистанционных программ лишь 

набирает обороты. Это не удивительно. Дистанционный формат обучения не 
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только не противоречит, но и дополняет процесс изучения иностранных языков 

новыми возможностями. Дистанционное образование при должной активности 

и заинтересованности со стороны обучаемого может помочь последнему 

погрузиться в языковую среду, путем поиска дополнительных языковых 

контактов, как с носителями языка, так и с такими же изучающими 

иностранный язык. Это также поможет создать необходимый для достижения 

цели обучения иностранным языкам межкультурный диалог. Стоит отметить, 

что в данном случае формирование вторичной языковой личности будет 

происходить не в искусственно созданной преподавателем языковой среде, где 

потребность в иностранном языке довольно низкая, а в процессе реального 

иноязычного общения, где обучаемый имеет стойкую мотивацию к изучению и 

употреблению иностранного языка. 

Можно выделить еще один минус у дистанционного обучения – это 

отсутствие коллективного взаимодействия. Хотя с развитием 

телекоммуникационных технологий и возможностью проведения онлайн 

конференций и вебинаров, этот минус становятся не столь существенным, и 

остается только дождаться массового применения этих возможностей в 

обучении иностранным языкам. 

Преподавание иностранного языка по Skype подразумевает 

индивидуальный подход, т.к. во время занятия мое внимание, как учителя, 

сосредоточено на одном ученике. Учащийся и его собеседник общаются по 

телефону или при помощи IP-телефонии используя программу Skype. Для 

передачи монологического высказывания учащийся может записать аудио или 

видеофайл со своим высказыванием и переслать его по электронной почте 

преподавателю. 

Также, возможны и групповые занятия в формате видеоконференции, что 

очень нравится обучающимся. Обмен информацией между учеником и 

учителем не представляет никаких сложностей. В Skype быстро пересылаются 

любые файлы, новые слова, самостоятельные работы и т. П. Для этой же цели 
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можно воспользоваться электронной почтой или платформой Viber. 

Полученную информацию учителю легко систематизировать. Новые слова я 

копирую в документе Word, а для заданий создаю специальные папки. Кроме 

того, можно сохранять материалы в облачном хранилище данных Google Drive. 

Работаю в Skype по учебнику в электронном варианте. Для этого открываю в 

Skype вкладку «Звонки» на верхней панели и выбираю «Демонстрация экрана». 

Работа по Skype дает возможность обучающимся  выполнять интерактивные 

задания с помощью функции «Демонстрация экрана» под контролем учителя, 

которые делать на обычном уроке невозможно по техническим причинам. 

Обычная переписка с учителем идет через строку ввода текста в Skype, 

которая играет роль школьной доски в классе. Таблицы же  я отправляю  

отдельным файлом. Я пришла к выводу, что преподавание английского языка 

по Skype намного удобнее обычных уроков, т.к. его технические возможности 

выше. Впрочем, при изучении английского не стоит ограничиваться одним 

лишь Скайпом. Интернет предоставляет широкие возможности для этого. 

Также я поняла, что не нужно держать материалы на разных файлообменниках. 

Я выбрала один сервис с возможностью совместной работы над файлами. 

Очень удобным в этом отношении считается Google Apps for Work. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дистанционное обучение 

отвечает всем требованиям организации процесса обучения иностранным 

языкам и является равноценной заменой очной классно-урочной системы для 

детей-инвалидов, жителей отдаленных районов и тех, кто хочет быстро и 

качественно выучить иностранный язык, не выходя из дома. Особо хочу 

отметить, что дистанционное образование воспринимается для нас достаточно 

трудно, но его использование очень помогает в работе с неуспевающими 

учениками, с одаренными детьми, то есть, как никогда удобно реализовать 

нами любимый личностный подход. 
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В статье рассмотрены особенности использования в сфере образования 

технологий дополненной и виртуальной реальности. Несмотря на имеющуюся 

потребность в специальном учебном пространстве, специальном оборудовании, 

имеющуюся высокую стоимость, ограниченную мобильность, имеющиеся 

вопросы программного обеспечения и конфиденциальности, существует как 

для дополненной, так и для виртуальной реальности в электронном обучении 

большой потенциал. 

За последние несколько лет как дополненная реальность (ДР), так и 

виртуальная реальность (ВР) сделали шаги, чтобы стать одними из самых 

востребованных потребительских технологий. Развитие данных технологий 

потенциально могут принести пользу различным отраслям. Хотя использование 

ВР  в индустрии развлечений стало довольно нормативным, существует 

большой потенциал как для ДР, так и для ВР в электронном обучении: 

геймификация в электронных курсах, индивидуальные пути обучения в веб-

курсах, оценки электронного обучения с визуальной обратной связью, 

расширенная аналитика обучения в онлайн-обучении (согласно отчету 

консалтинговой компании рынок технологий дополненной реальности вырастет  

до 198 миллиардов долларов к 2025 году.) [1]. В тоже время не надо забывать, 

что кроме виртуальной реальности и смешанной реальности, есть настоящая 

реальность. Требуется разобраться в положительном и отрицательном 
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возможном влиянии данных технологий при применении  их в сфере 

образования. 

Целью статьи является изучение особенностей использования в сфере 

образования дополненной и виртуальной реальности. Метод исследования – 

анализ. Задачи: выявить особенности использования в сфере образования 

дополненной и виртуальной реальности; определить возможные направления 

сведения к минимуму отрицательного влияния и рост положительного влияния 

технологий виртуальной и дополненной реальности. 

Дополненная реальность и виртуальная реальность имеют разные 

варианты использования, новые рыночные возможности и технологии; поэтому 

необходимо правильно их различать. ВР погружает пользователя в 

реплицированный или воображаемый мир (например, моделирование полета, 

видеоигры), полностью закрывая физический мир, или имитирует присутствие 

в реальной жизни. 

Дополненная реальность накладывает или добавляет цифровые элементы 

или изображения в живой вид (например, объективы снэпчат, игра Покемон 

ГО). 

Тем не менее, один простой способ отличить эти два способа заключается 

в том, что ВР использует непрозрачные гарнитуры для полного погружения 

ученика в виртуальный мир, в то время как дополненная реальность использует 

прозрачные линзы, чтобы пользователи могли видеть реальный мир и 

накладывать на него цифровые элементы. 

Принцип заключается в том, чтобы полностью погрузить учащихся в 

виртуальную ситуацию. Рассмотрим положительное влияние.  

Аудиоустройства и гарнитуры позволяют отключать любые внешние 

отвлекающие факторы и концентрироваться на виртуальной учебной 

деятельности. Говоря об положительных оценках в электронном обучении, 

технологии ВР способствуют использованию сценариев ветвления, онлайн-

моделирования. Тем не менее, программное обеспечение ВР позволяет 

записывать производительность учащегося, а также отслеживать 
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окончательные результаты. Чем это отличается от обычных способов? После 

того, как они закончат курс, учащиеся имеют возможность повторить свою 

работу и увидеть для себя, где они пошли не так, и как они преуспели. 

Например, если ученики пропустили важный шаг в процессе, им можно 

показать, как правильно выполнить шаг и пересдать оценку позже. Все это в 

значительно улучшенной и захватывающей среде обучения, не оставляя места 

для сомнений или заблуждений, по сравнению с традиционной средой. 

В ОАЭ  в Аджманском университете в процессе обучения используют 

смешанные учебные лаборатории, многоплатформенное зеркальное 

отображение учебно-методических кабинетов, ДР и ВР с поддержкой учебных 

помещений, «Squiggle Glass», гибкую подвижную  мебель. [2]. Команда 

студентов-электротехников из Аджманского университета получила главный 

приз в конкурсе студенческих научных плакатов на конкурсе «Достижения в 

области технических технологий и наук», организованном Высшими 

колледжами технологий в Дубае 26 марта 2019 г. Их отмеченный наградами 

проект «Умные вспомогательные очки для пациентов с болезнью Альцгеймера» 

предполагает создание экрана дополненной реальности, который выполняет 

основные функции по уходу, стремясь продлить независимость людей с 

деменцией. 

Или,  например, Айдахский университет, США предлагает обучение 

(бакалавриат): виртуальные технологии и дизайн [3]. Бакалаврская программа 

разработана с упором на дизайн видеоигр и создание виртуальных симуляций, а 

также их применение в сфере развлечений, бизнесе и образовании. 

Виртуальный студент технологии и дизайна может научиться  критически 

мыслить в постоянно развивающихся виртуальных сферах. 

Программа объединяет несколько направлений обучения, в том числе 

дизайн-мышление, виртуальные технологии, искусство, информатика, 

гуманитарные и социальные науки. 

Студент может узнать, как использовать новейшие технологии 

виртуального дизайна для создания эффективной виртуальные среды для 

http://www.uidaho.edu/caa/programs/virtual-technology-and-design
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различных целей. Студент будет изучать  3D-моделирование, анимацию, 

дизайн персонажей, игровые движки, дополненную/смешанную реальность. 

Студент получит навыки и знания для трансформации физической реальности в 

виртуальные переживания, которые влияют на все человеческие чувства, для 

создания динамических виртуальных впечатлений, чтобы улучшить мир и 

трансформировать образ жизни людей по всему земному шару.  

В МГТУ им. Н.Э. Баумана, Россия в 2017 г. создан автоматизированный 

стенд, который позволяет исследовать законы управления самолетов и 

вертолетов (ИНОЦ «Авионика»). [4]. Стенд позволяет  полностью имитировать 

работу летчика и штурмана любого летательного аппарата. «Экипаж» может 

выполнить предполетное планирование и корректировку плана в реальном 

времени его исполнения для летательных аппаратов различного назначения, 

подготовку бортового информационного обеспечения в части электронных 

карт, аэронавигационной информации, метеорологических данных, 

послеполетный анализ результатов выполнения полетных заданий и анализ в 

реальном времени исполнения полетных заданий, функционирование в 

сетецентрических системах боевого управления, и выполнить сам полет. 

Интересны разработки ВР  кластера МГУ, Россия, в частности 

виртуальная реконструкция кабинета Д.И. Менделеева, приуроченная к 

международному году периодической таблицы химических элементов и 

разработанная на базе исторического факультета [5]. 

И все же применение виртуальной, дополненной реальности создает 

некоторые трудности, имеется потребность в специальном учебном 

пространстве, специальном оборудовании. При дополненной реальности 

используется шлем, который позволяет расширить возможности пользователя 

во множестве сфер, от образовательно-экскурсионных и музейных задач, до 

научно-прикладных и производственных, как в  сфере атомной энергетики, так 

и в смежных областях, требующих соблюдения высоких норм безопасности и 

прохождения сложных образовательных курсов, в сфере образования. 

Существуют еще следующие ограничения: высокая стоимость, ограниченная 
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мобильность, вопросы программного обеспечения и конфиденциальности. В 

целом, из-за таких ограничений применение виртуальной и дополненной 

реальности ограничивается. 

Исследований, подтверждающих отрицательное  воздействие 

виртуальной и дополненной реальности, не проводилось. В любом случае  

использовать в сфере образования  виртуальную и дополненную  реальность 

нужно разумно. Знакомство с технологиями начинается с самого детства. 

Национальный Институт здравоохранения США спонсировал исследование 

развития мозга более 11 тысяч детей. Установлено, что дети, которые проводят 

перед экраном больше двух часов в день, показывают низкие результаты в 

тестах на мышление и знание языка. [6]. 

По результатам другого исследования корпорации BBC с целью 

определения размеров и структуры рынка  виртуальной реальности 

установлено, что исследуемая аудитория в целом впечатлена, но не уверена в 

перспективах  технологии виртуальной реальности из-за рассеивания эффекта 

новизны. Поэтому принципиально важно, чтобы в основе контента лежала 

внятно рассказанная история. [7]. 

Выводы: 

По мнению студентов физического факультета МГУ для увеличения 

эффективности практических занятий в своем ВУЗе нужно разработать 

лаборатории в виртуальной реальности, предназначенные для проведения 

практических работ по физике, химии, биологии и медицине. При обучении 

практическим занятиям студентам мешают устаревшее оборудование, 

чрезмерная сложность в эксплуатации лаборатории.  Преподавание должно 

совершенствоваться, преподаватель должен узнавать новое и разумно 

транслировать знания своим ученикам. В мировой практике образования уже 

применяются технологии виртуальной и дополненной реальности. В России 

есть примеры применения данных технологий несмотря на имеющиеся 

ограничения. Каждому ВУЗу необходимо каждый год дополнять учебную 

программу. Виртуальная и дополненная реальность не достигли своего полного 

https://www.cbsnews.com/news/groundbreaking-study-examines-effects-of-screen-time-on-kids-60-minutes/
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потенциала и есть много способов, как ВУЗ может использовать эти технологии 

в своей онлайн-структуре обучения. 
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НАУКИ ПРО ОСВІТУ  

ТА ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ 

Позинич І.С., Климишин О.С.  

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ НА ТЕМУ «АДАПТАЦІЇ» НА БАЗІ МУЗЕЙНОЇ 

ЕКСПОЗИЦІЇ «МИСТЕЦТВО ВИЖИВАННЯ» 

Позинич Ірина Сергіївна  

к.б.н., м.н.с. відділу прикладної музеології  

Державного природознавчого музею НАН України 

Климишин Олександр Семенович  

д.б.н., с.н.с., професор кафедри екології та географії  

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

Сучасні дослідження в музейній педагогіці стосуються специфіки 

музейної освіти, інтеграції музею в систему освітніх закладів, музейної 

аудиторії, модернізації освітньо-виховної діяльності в умовах розповсюдження 

інформаційно-комунікаційних технологій, використання нових освітніх 

технологій і форм, заснованих на ставленні до відвідувача як до активного 

учасника музейної комунікації [1, 4].  

На сьогоднішній день тільки у Львові діють понад 40 музеїв, які можуть 

виступати сприятливим середовищем для навчання, розвитку та виховання 

дітей. Вчителі починають розуміти величезну соціокультурну роль музею як 

інституцію взаємодії науки та навчання. Сьогодні педагоги шкіл застосовують у 

своїй практиці екскурсії до музеїв як форму додаткового навчального елемента. 

Уроки в музеї стають все більш привабливою формою діяльності, більш 
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звичною у навчальному процесі і такою, що стрімко розвивається [3]. Уроки в 

музеях можна використовувати у ДНЗ, школах та ВНЗ.  

Якщо проаналізувати тимчасову експозицію «Мистецтво виживання» в 

Державному природознавчому музеї НАН України у Львові, то при вмілому 

методичному підході та винахідливості вчителя і працівника музею її можна 

використовувати як засіб навчання біології, географії, фізики, хімії і навіть 

музики, а також в різних формах роботи з учнями: навчальних іграх, квестах, 

позакласних заходах [3]. 

На сьогодні нами пропонується проведення уроків на природничій 

експозиції «Мистецтво виживання» за такими темами: 

- «Організм і середовище існування» (7 клас), 

- «Організм та чинники неживої природи» (7 клас), 

- «Вплив людини та її діяльності на біоту» (7 клас), 

- «Охорона природи» (7 клас), 

- «Адаптація як загальна властивість біосистем» (11 клас), 

- «Загальні закономірності формування адаптацій» (11 клас), 

- «Середовище існування» (11 клас),  

- «Водне середовище існування» (11 клас), 

- «Наземно-повітряне середовище існування» (11 клас), 

- «Способи терморегуляції організмів» (11 клас), 

- «Ґрунтове середовище існування» (11 клас). 

Отже, на музейній експозиції вчитель, завдяки інтерпретації натуралій, 

може просто і логічно пояснити учням різні види адаптацій (рис. 1): 

• структурні адаптації – особливі частини організму, що 

допомагають йому виживати в природних умовах Наприклад, такими 

адаптаціями можуть бути колір шкіри, форма тіла (демонстрація обтічної 

форми у риб), або видозміни покривів (панголін, їжак, дикобраз); 
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• адаптації поведінки – видозміни поведінкових реакцій організму у 

відповідь на зміни в оточуючому середовищі (побудова гнізда у птахів, погризи 

бобра);  

• фізіологічні адаптації – системи всередині організму, що 

дозволяють виконувати деякі біохімічні або фізіологічні процеси – секрецію 

отрути (змії, саламандра, кумка), підтримання температури тіла (гомеостаз), 

нейтралізацію токсинів при травленні тощо.  

 

Рис. 1. Інтерпретація структурної адаптації (обтічна форма тіла у риб), адаптації 

поведінки (погризи бобра) та фізіологічної адаптації (отрута саламандри) 

Як відомо, адаптацією є здатність живого організму пристосовуватися до 

мінливих умов навколишнього середовища, що виробилась у процесі 

еволюційного розвитку. Так у першій кімнаті експозиції «Мистецтво 

виживання» можна показати різноманітні пристосування до життя у водному 

середовищі і знайти відповіді на такі запитання:  

-  як тварини дихають під водою? 

- як середовище існування впливає на форму тіла риби? 

 - як тварини рухаються у воді та чому не тонуть? 

- які є види поведінкової адаптації у тварин, якими є мешканці водного 

середовища? 

- чому пір’я водних птахів не намокає? 

- як живуть тварини на межі різних середовищ? 

Для того, щоб продемонструвати як тварини, які мають зябра, дихають 

під водою роздаємо дітям папір формату А5, просимо їх зробити гармошку та 
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пояснюємо, що така будова зябер збільшує їхню поверхню і дає змогу 

поглинати більше кисню. При цьому розповідаємо про тварин, які дихають 

зябрами, та демонструємо їх. Також наголошуємо, що личинки земноводних 

дихають за допомогою зябер та шкіри, а дорослі особини – легень і шкіри.  

На експонатах риб показуємо, що за формою їхнього тіла можна 

визначити, де вони живуть. Більшість видів риб мають тіло, сплющене з боків. 

Вони можуть швидко рухатися й маневрувати. Донні види риб пласкі, завдяки 

чому можуть перебувати близько до бентосного корму (рис. 2). Видовжена 

форма тіла мешканців коралових рифів дає їм змогу проникати в тріщини між 

камінням і коралами. Але не тільки за допомогою плавців та обтічної форми 

тіла риби добре плавають. Велику роль у цьому відіграє плавальний міхур. Він 

є в багатьох риб. Плавальний міхур має вигляд сріблястої, витягнутої у 

довжину кулі, що посередині ніби перев’язана невидимою ниткою. Кожна 

дитина може зробити модель такого міхура завдяки повітряній кульці. 

 

Рис. 2. Адаптації до плавання у риб: обтічна форма тіла, плавальний міхур риби (в центрі) 

та модель плавального міхура з повітряної кульки  

Поведінкову адаптацію вчитель може продемонструвати на прикладі 

великих пірникоз. Шлюбні ігри у них проходять у воді за строгим ритуалом. 

Вони пливуть одне до одного, пір’я комірця розпушене, птахи трясуть 

головами. Потім встають у воді вертикально, в «позу пінгвіна», тримаючи в 

дзьобі пучки водоростей і пропонують один одному як подарунок. Пірникози 

будують плавуче гніздо до 60 см в діаметрі та висотою до 80 см. Пташенята 

ховаються серед пір’я на спині матері (рис. 3), а забарвлення в смужку робить 

їх непомітними на воді, що демонструє структурну адаптацію.  
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Цікаву поведінкову адаптацію має пронурок – єдиний птах нашої фауни, 

який збирає корм під водою на дні річки, де може перебувати до 50 с, 

пробігаючи за цей час до 20 м. Харчується водяними комахами та рачками, 

яких збирає на мілководді, між каменів і під водою. Підводячи крила і вправно 

маневруючи в потоці води, птах ніби «біжить» по дну. Особливим є гніздо 

цього птаха, яке має вхід і вихід (рис. 3).  

Чому пір’я водних птахів не намокає? Відповідь на це дає фізіологічна 

адаптація у вигляді куприкової залози, яку мають птахи. Куприкова залоза 

виділяє олію, що запобігає намоканню пір’я. Демонструємо дослід, що показує 

гідрофобні властивості подібної олії (рис. 3).  

 

Рис. 3. Структурна адаптація у пірникози великої та поведінкова адаптація у пронурка та 

фізіологічна адаптація (демонстрація гідрофобних властивостей олії 

Як живуть тварини на межі різних середовищ? Однією з тварин, яка 

пристосувалася до життя на межі води й суші, є бобер. Великі легені 

забезпечують цій тварині запас повітря, якого вистачає на 10-15 хв перебування 

під водою. За цей час бобер здатен подолати відстань до 750 м. Бобер може 

гризти й переносити гілки поверхнею води та під водою. У нього міцні та гострі 

різці, які ростуть впродовж усього життя. Вода не потрапляє до рота бобра 

завдяки шкірястим клапанам на губах, які змикаються позаду різців. Ніздрі й 

вуха тварини під водою закриваються. Завдяки шкірним перетинкам на задніх 

лапах і схожому на весло хвостові бобер добре плаває. Хутро тіла густе й 

непроникне для води. Кіготь другого пальця задніх лап роздвоєний і слугує 

гребінцем для розчісування хутра (рис. 4).  
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Рис. 4. Адаптації бобра європейського  

Частина експозиції демонструє особливості пристосувань тварин до 

життя в лісі і наземному середовищі. Для тварин особливе значення має 

вертикальна структура лісу. Кожен ярус має своїх мешканців з особливими 

пристосуваннями, що тут представлені (рис. 5).  

Чому дятел не страждає від струсу мозку? Дятел стукає по дереву зі 

швидкістю 8-10 ударів за секунду. Зазвичай жодна голова й мозок не витримали 

б таких навантажень! Однак у дятла є декілька пристосувань, щоб зберегти 

мозок цілим і неушкодженим, а саме: 

• між дзьобом і черепом міститься пориста, порожниста речовина, що 

гасить удар (в інших птахів дзьоб кріпиться безпосередньо до черепа); 

• дуже довгий язик, що петлею охоплює ззовні череп дятла (рис. 5).  

 
Рис. 5. Адаптації мешканців лісу, представлених на експозиції 

На експозиції «Мистецтво виживання» представлено ґрунт як середовище 

життя для багатьох організмів. Ґрунт, порівняно з водою й повітрям, має 

найбільший опір, коли тварина рухається в ньому.  

Як тварини дихають у ґрунті? У ґрунті мало кисню для дихання. Тому до 

умов його нестачі тварини пристосувалися шляхом збільшення частоти 

дихання, кількості еритроцитів та підвищення рівня гемоглобіну (фізіологічна 
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адаптація). Усі живі організми, що споживають у ґрунті кисень, виділяють 

вуглекислий газ. Після сильних дощів або під час танення снігів ґрунт 

насичується водою. Повітря в ньому стає замало для дихання тварин, і вони, 

щоб не задихнутися, втікають на поверхню. Цим і пояснюється поява дощових 

черв’яків на поверхні ґрунту після сильного дощу (рис. 6). 

 
Рис. 6. Ґрунт – середовище життя для багатьох організмів 

Наступні представлені на експозиції адаптації – це пристосування до 

повітряного середовища. Пристосування до польоту у тварин надзвичайно 

різноманітні: виникнення крил і спеціальних покривів тіла, зменшення ваги 

скелета та вдосконалення дихальної системи, розвиток спеціалізованих органів 

чуття. Єдиними представниками ссавців, що можуть активно літати, є кажани. 

Цю здатність їм забезпечує тонка шкіряста перетинка, натягнута між кістками 

передніх кінцівок, боками тіла, задніми кінцівками й хвостом. Перший палець 

передніх кінцівок – вільний, ним кажани чіпляються за стовбури дерев або 

стіни печер (рис. 7).  

Також унікальними є пристосування тварин до співіснування з людською 

діяльністю, що яскраво демонструє гніздо сороки, змайстроване зі шматків 

алюмінієвого дроту. Зазвичай сорока будує своє гніздо з гілок, але в 

урбосередовищі вона може використовувати й підручні матеріали (рис. 7). 
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Рис. 7. Вітрина з кажанами та унікальне гніздо сороки з алюмінієвого дроту  

Як виникають адаптації? Відповідь на це питання можна проілюструвати 

на прикладі появи колючок у їжака вухатого та деревного дикобраза, які живуть 

на різних континентах і належать до різних груп тварин (рис. 8). Обидві істоти 

вкриті голками-колючками (видозміненими волосинами), які захищають їх від 

хижаків. Проте предки цих видів мали волосяний покрив, в одних особин він 

був м’якший, а в інших – жорсткіший. Особини з жорсткішими, подібними до 

щетини волосинами виявилися ліпше захищеними від хижаків. Вони мали 

більше шансів вижити й залишити потомство. Врешті-решт через мільйони 

поколінь жорсткі волосини трансформувалися на колючі голки.  

Механізм утворення пристосувань можна також простежити на експозиції 

на прикладі мімікрії – подібності одних видів тварин до інших за формою тіла, 

забарвленням та поведінкою з метою захисту від хижаків. Наприклад, деякі 

види неотруйних змій і комах схожі на отруйних, які можуть вкусити або 

вжалити (рис. 8).  

 
Рис. 8. Поява колючок у тварин та ілюстрація мімікрії  

Отже, завдання вчителя – стимулювати в учнів інтерес до навчання, 

значною мірою можна реалізувати використовуючи можливості 

природознавчого музею, колективом якого постійно розробляються 
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різноманітні уроки у тісній співпраці з педагогами. Інтеграція школи і музею 

має відбуватися перш за все на місцевому, локальному ґрунті, з’ясуванні різних 

особливостей її практичної реалізації та взаємодії із сучасними тенденціями 

розвитку освіти.  
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Причиною розглядання питання актуальності у контексті філософії є 

деякі передумови, які склали певні розмаїття у цінностях освіти сьогодення.   

Вагомим питанням для сучасного покоління є поняття о необхідність 

розуміння життя, як воно влаштовано та в чому особистості його значення.   

Щоб пояснити в чому саме є необхідність вирішення даного питання, слід 

долучити увагу до наступного. По-перше, що собою взагалі являє актуальність? 

Умовно описуючи, це певна властивість, яка притаманна певним речам, що її 

набувають. Випадок із речами, який може статися як органічно так і штучно. 

Також може розглядатися як індивідуальний критерій в сенсі оцінки на рівні 

якості, що висловлюється певними набуттями привабливих притаманностей, 

відповідаючих деяким сучасним нормам чи критеріям. В основному, коли щось 

певне прирівнюється до дійсності яка відноситься тією чи іншою мірою 

сучасної дійсності – сьогоденню. Це обумовлюється тим, що винаходи, 

джерела, або людські ідеї не стоять на місці та упродовж часу поширюють 

інтерпретацію свого мислення у нові винаходження та пристрої різноманітного 

характеру, можливо зберігаючи сталі норми але використовуючи вже інші, як 

було зазначено тренді сучасності. 
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Філософія з’явилася у цьому світі органічно. Її органічний шлях 

відобразився у ході із процесу поступовості втілення сенсу у самі думки та іх 

використання на практиці. Мається на увазі, що кожна ідея або думка, 

ментальність, фізичність та породження цього зовні у простір, закарбування у 

предметі матеріальному носить свою, характнерно його власної 

індивідцальності філософію, що є відображенням його особливої дійсності. 

Актуальність цього дослідження в привертанні увагу на розуміння 

цінності спрямування філософії на освітній процес, у контексті навмання 

взаємозв’язку та здатності набувати освіту паралельно підкріплену сенсом 

збоку філософської наукової думки. Чим є вартість цінності застосування даної 

методології паралельно впроваджуючи у набуття знань? Шляхом такого типу 

можливо відобразити та розкрити глибший бік освітнього процесу, його 

сутність та глибину.  

Пропонується розглянути наступне питання. Яким же чином є 

взаємозв’язок філософії як поняття, яке інтерпретується у процес набуття 

чогось. Аналізом даного питання є думка про те, що у ході процесу навіть у 

житті, крізь осмислення певних речей паралельно людський інтелект оцінює 

виконану та оброблену роботу, опрацьовує алгоритм пророблених дій які 

привели до певного результату. Тобто, при застосуванні філософського бачення 

речей, та приділенню своєрідної уваги їх осмислення, індивід формує певну 

цінність діям які здійснює, та мисленню, яке інтегрує у дії. Тож, аналізуючи 

даний довід, можливо відстежити взаємозв’язок та вивести основні точки 

дотику. 

Вирішено, що при набутті освіти, люди виробляють певні механізми 

реалізації, щоб досягнути якості у послідовності різних, але взаємопов’язаних 

діях Підкріпивши дії певним сенсом, вироблюється усвідомленість, що наділяє 

ці дії особливістю, яка подалі набуває цінність, важливість розуміння заради 

чого та заради якої мети здійснюється. Тож із цього контексту, філософія 

застосовується як інструмент розуміння, та є інструментом уособлення 
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матеріальних дій або речей ментальним глибоким аналізом, заради 

повноцінного розуміння сенсу цілі, заради якої здійснюється певний процес 

вивчення або створення чогось.  

Наприклад, при розробці певного проекту, попередньо виникають й 

вирішуються питання, що заздалегідь є фундаментом реалізації процесу 

створення. Насамперед, приблизні питання можуть будуватися із 

наголошенням типу як чому саме цю проблему у даному дослідженні є 

необхідність вирішити, у чому значення даної необхідності, та інші спонукаючі 

осмислення питання. Їх переосмислення ґрунтується на плануванні 

теоретичного концепту, який набуває за своєю інтерпритацією власний 

характер, концепт, та навіть філософію.  

Філософія проекту - це складова проекту, яка виступає як засновуючим 

так і реалізуючим фактором. Може виконувати роль спочатку як фундаменту. 

Фактором, що допомагає розуміти сам процес створення а вже у кінцевому 

випадку – цільове значення, сенс глобальної думки, що було закладено ради 

створення та функціональності даного проекту.  

У контексті освітнього процесу, проект розглядається як результат 

набутих знань, що інтерпретовані наприклад у науковому відкритті чи розробці 

геніальної ідеї. Набуті знання, попередньо, також пройшли довгий шлях свого 

набуття, який має власну глибину, цінність та філософський концепт. Додаючи 

філософський погляд навіть до процесу набуття чогось, на фізичному й 

ментальному рівні, створює та забезпечує певне цілісне розуміння сутності, що 

є підкріпленням механізму дій протягом часу опрацювання та розробки певного 

проектування або навчання. Тобто, під час набуття освіти в чомусь, або 

проектуванні чогось, при застосуванні даної науки можливо глибше розуміти 

сутність справи на професіональному рівні із вищим сенсом для вдалішого 

процесу освіти у життєдіяльності в цілому. [1] 

Філософія є галуззю наукового знання, яка також потребує власного 

концепту філософського розуміння як предмету вивчення, що має власний 
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характер, сенс, концепт та ціль. Зазначені характеристики також мають бути 

осмисленими, заради чого їх застосовувати при реалізації вдалого осмисленого 

набуття освіти ті гідного освітнього процесу. Тому що саме у процесі 

розвивається пильність приділення уваги сенсу дій, заради яких застосовуються 

та прикладаються зусилля, характерно за допомогою яких, вивчається та 

опрацьовується певна теоретична методологія, що має у подальшому 

інтерпретуватися на практиці. [2] 

Освітнє знання стикається із філософським знанням як окреме джерело та 

концепт відтворення процесу набуття та засвоєння знань в освітньому процесі 

Актуальність відіграється в схильності людини уособлювати свої старання та 

вміння, на основі попереднього ментального аналізу, як було зазначено раніше, 

опрацюванню технічного боку цього питання застосуючи глибинні поняття 

філософії, що програмують явний та зрозумілий вигляд образу дій, що потрібні 

для реалізації певного процесу заради набуття певного вмінню чогось. 

Освітні інституції та системи мають невичерпний перелік знань, що 

пропонуються до опрацювання та набуття. Вони є інструментом 

інтелектуального руху що допомагає рухатися на практиці, реалізуючи ті чи 

інші концептуальні проектування у розробках та завданнях. 

Застосування філософських осмислень та думок допомагає наділяти та 

посилювати механізм освіти із боку дисциплінарного вкладу, важливості сенсу, 

особливості глобальної концепції, самоформування індивіду як особистості у 

власній самореалізації в житті за рахунок набуття власних інструментаріїв для 

кращої життєдіяльності із боку допомоги освітніх інструментів, які може 

пропонувати та якими дає скористатися сучасна освіта. 

Взагалі, яку роль відіграє в житті людини філософія освітнього процесу, 

та чи можна поєднати ці поняття. Актуальність філософії має своє особисте 

значення в цьому світі. Люди використовують її принципи та концепції заради 

розуміння власних дій, розуміння різних понять, та загалом навколишнього 

світу. Помірно із розвитком людського мислення розвиваються філософія та 
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освіта, та в інших випадках наявно пов’язуються між собою. Загалом, усе що є 

в світі розвивається помірно, поступово з тим, як розвивається людство, та яке 

середовище та життєдіяльність вони створюють й влаштовують.  

Для людини, філософія є інструментом альтернативного розуміння 

освіти, а й вивчення її як окремої галузі із власним концептом, що дає змогу 

поширювати знання паралельно із усвідомленням власне дисциплінарних і 

культурних цінностей та надбань. Також, може показати та пояснити, як 

побачити власний потенціал в межах освіти та розкрити власні можливості за 

рахунок поєднання вивчення знань свідомим шляхом філософії. 

Передумови необхідності актуалізації освіти, як раніше зазначено, за 

рахунок вживання філософського погляду як інструменту альтернативного 

погляду має глибинне значення у сучасному столітті. Цінностям сучасного 

покоління притаманні такі характерності сфер освіченості як професіоналізм, 

культура життєдіяльності, планетарне мислення. [2] 

Важливо зауважити те, що сучасне суспільство дійсно придає значення 

філософським пошукам для подолання певних бар’єрів у світосприйнятті, які 

можуть виникнути органічним шляхом через зміни багатьох чинників в 

оточенні, зовнішніх факторів середовища. Тому, прогрес людства застосовує 

філософські вчення у комбінації із іншими сферами діяльності життя, для їх 

покращення. Виявлено, що дана науках знаходить своє відображення у 

розумінні глибини і якості, що притаманні важливішим аспектам 

професіональних навиків людини – якості в освіті, навчання, пізнання світу та 

методів. Це є свідченням того, що сучасна цивілізація застосовує ширші методи 

утворення механізму, який характеризується осмисленням заради якості та 

успішності розвитку та перетворення стабільного людства на кращій формат 

цивілізації. 

На відміну від механізму мислення попереднього століття поколінь, у 

сучасній життєдіяльності притаманне задання постановки певної моделі 

світоглядів та світосприйняття. Воно перетворювалось крізь різні столітні та 
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соціальні зміни, що сталися органічним шляхом , та знайшли своє 

відображення у зміні концепції життєдіяльності у цілому. Тому що завдяки 

сучасним соціальним умовам люди мають спрагу та також альтернативні умови 

існувати із іншим світоглядним сприйняттям. 

Завдяки новим механізмам спостерігаються зміни та переопрацювання 

філософських парадигм в основі освіченості. Зараз наявні та визначені її 

степені, розподіли, концепції, сенс та філософські супроводження у більш 

широкому діапазоні розуміння й застосування. Наведені сучасні критерії є 

доволі зрозумілими причинно-наслідковими передумовами для розуміння чому 

сталося саме так, як тепер є. 

У контексті парадигми, із боку філософії, зміни в освіті розглядаються як 

перетворення та зміни соціокультурного характеру, як було зазначено 

попередньо, під впливом якого сформувалося альтернативна модель освітнього 

механізму за рахунок ментальних перетворень в умовах нового століття. Під 

впливом наведених аргументів також є відбиток в переопрацюванні інших сфер 

життя, що торкаються таких галузей освіти й освітньої філософії як їх 

альтернативні нові підходи та методології в отриманні знань. Чи корисні такі 

новітні методи, що пропонує сучасність? Відповіддю може бути наявні 

результати, які можливо відстежити та аналізувати на відповідних сучасних 

винаходах та технологіях, що винайдені в умовах пропозицій, що застосовую 

людство для набуття певних результатів. 

За даними сьогодення існує певний розвиток відповідних сфер науки в 

освіті та багатьох її витоках, яким імпонує бути осучасненими. Люди винайшли 

альтернативи старим тенденціям за рахунок нових відкриттів, систематизацій 

та структур освітнього процесу, який завдав поштовх тому, що маємо на 

сьогоднішній день. Слід зазначити, що поруч із технічною стороною освіти, 

паралельно підтримуючим каталізатором переосмислення старих методів на 

нові приймає участь філософське осмислення.  
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Завдяки ширшому використанню філософії, можна відстежити, що речі 

або методи для певних справ виробляються із осмисленим сенсом та взагалі 

мають сенс глибший за технічну мету та значення. Значення сенсу речей 

допомогає розуміти її сутність та глибину значення, яке було вкладено 

засновником або автором.   

Значення філософії відіграє важливу роль навіть у ситуації кризі ідей та 

винаходів. При осмисленні факту кризи та застосуванні знань філософії 

можливо переглянути альтернативні сторони проблеми та сфокусувати увагу на 

недоліках та їх переопрацюванні для усунення статусу занепаду, пошуку 

вирішення за допомогою обґрунтовано сформованих вирішень. 

Для покращення освіти, за допомогою інструментів філософії, можливо 

сформувати структурний концепт, який вміщує певні принципи та норми 

механізмів, що здатні поліпшити становище у випадку занепаду та нестачі 

певних алгоритмів розвитку покращення. Покращення це відображення 

перспективності як авторитетності провідної ролі у житті людей, що 

устатковується за рахунок підвищення освіченості та професійності як 

досконалих фахівців власної справи. 

Якщо розглядати сучасний тип світогляду в освіті крізь філософську 

лінзу, важливо відмітити те, що методологія сучасної освіти не має змоги 

контролювати без філософського наповнення необхідний повноцінний 

комплекс програми, що передбачає повний вміст підкріплений необхідними 

підґрунтями . 

Для вирішення даного питання, в області освіти застосовують такі 

допоміжні методології освітньої філософії як – концепція гармонії цілісності, 

релятивістсько-плюралістична концепція та синтетична концепція. [2] 

Приведені концепції, в загальному сенсі, застосовують із ідеєю централізації, 

цілісності гармонізації та вирішенні проблем людства. 

Освіта здійснює роль педагогіки втілюючи нові знання, постановки нових 

освітніх цілей та методологій із метою покращення формування 
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життєдіяльності та професійних знань людини в необхідних сферах, що є 

фундаментом для систематизованого зростання якості життя. Тому, поєднання 

філософських точок зору із формуванням освітнього процесу це сучасна 

альтернативна спроба втілення здатності забезпечення новими освітніми 

ресурсами людство, оптимізувати їхню форму освіти на практиці із осмисленим 

підкріпленням. 

Провідна роль філософського супроводження є ґрунтовним 

підкріпленням, яке дає змогу вирішити соціокультурний конфлікт, виражений у 

нестачі раціоналізованих пошуків вирішень на покращення якості методологій 

та структур в процесі освітнього будування професійного буття.   
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