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ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 

УДК 33.1-452 
Желєзко М.А.  

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ РАНКОВОЇ ГІМНАСТИКИ 

У РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУПАХ 

Желєзко М.А. 

Студентки 2 курсу групи ДВП-19-1 

факультету дошкільної і технологічної освіти 

Криворізький державний педагогічний університет 

м. Кривий ріг, Україна 

У статті проведено  методика ранкової гімнастики у різних вікових груах, 

фізичному вихованні дітей старшого дошкільного віку на сучасному етапі. У 

ході аналізу наукових джерел і перспективного педагогічного досвіду щодо 

здоров’я збережувальних, здоров’я формувальних технологій у фізичному 

вихованні встановлено, що основними пріоритетами є розробка нових, 

найбільш адекватних програм, пошук найбільш ефективних методик у 

здоров’язбережувальному фізичному вихованні старших дошкільників.  

Ключові слова: фізичне виховання, ранкова гімнастика, здоров’яз 

бережувальні, гімнастика, діти старшого дошкільного віку 

Методика проведення та її значення. Аналіз спеціальних та науково-

методичних досліджень та публікацій із даної проблеми. Одне із основних 

завдань, визначених Законом України "Про дошкільну освіту", є збереження та 

зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини . Збереженню, 

формуванню здоров’я дітей, впровадженню нових технологій у фізичне 
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виховання дітей дошкільного віку, створенню безпечного середовища 

присвячено багато наукових праць. Зокрема, пе- дагогічній майстерності 

вихователя як запоруки ефективного впровадження сучасних технологій у 

фізичне виховання дошкільників присвячені дослідження А.М. Богуш, Н.Ф. 

Денисенко, грі як запоруки емоційного здоров’я – О.Л. Богініч, Л.В. Волкова та 

ін., створенню безпечного, здоров’язберігального середовища – Н.Ф. 

Денисенко, Л.В. Лохвицької, спортивно орієнтованому фізичному вихованню – 

Л.В. Волкова, В.К. Бальсевича, Л.П. Матвеєва та ін Н.Ф. Денисенко, Ю.М. 

Шевченко, М. Єфименко та ін., інтеграції пізнавальної і рухової діяльності – 

О.Д. Дубогай, оздоровчому туризму – Е.С. Вільчковського, М.О. Рунової, 

контролю у фізичному вихованні – Т.Ю. Круцевич. 

 Мета нашої статті – пояснити методику проведення ранкової 

гімнастики впровадження інтеграційних комплексів у фізичне виховання дітей 

різного віку в умовах дошкільного навчального закладу. 

Однією із основних форм організації фізичного виховання дітей 

дошкільного віку є ранкова гімнастика. Для проведення ранкової гімнастики 

потрібно створити відповідні умови. Приміщення, в якому вона проводиться, 

має бути чистим, світлим, добре провітреним. Якщо в дитячому садку немає 

залу або маленької групової кімнати, гімнастичні вправи можна виконувати на 

майданчику не лише влітку, а й взимку. У цьому разі вихователь підбирає 

нескладні, доступні дітям рухи, які можна виконувати у полегшеному, але 

теплому одязі (тепла куртка, лижна шапочка, лижні брюки). 

З настанням теплих весняних днів і до осені ранкову гімнастику 

проводять на майданчику, захищеному від вітру. Для цього на майданчик 

заздалегідь виносять все необхідне: прапорці, гімнастичні палиці, скакалки, 

обручі тощо. Чергові (діти старших груп) під наглядом вихователя розкладають 

ці предмети на лавах, пірамідах тощо, щоб їх було зручно взяти для виконання 

вправ. Якщо на вулиці негода, а в дитячому садку немає критої тераси чи 

навісу, ранкову гімнастику проводять у приміщенні. Вправи ранкової 
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гімнастики в приміщенні, а в теплу пору року на майданчику дошкільнята всіх 

вікових груп виконують у майці, трусиках, тапочках (типу чешок) або босоніж. 

Вихователь, готуючись до проведення ранкової гімнастики, вдягається так, щоб 

його костюм не заважав рухам. Найкращий одяг – спортивна форма (легка 

кофточка або футболка, спортивні штани, тапочки), тому що халат або плаття 

обтяжують рухи і не дають змоги правильно показати дітям деякі вправи 

(особливо сидячи та лежачи на підлозі). 

Ранкову гімнастику в усіх вікових групах починають з шикування дітей в 

колону по одному. Під час шикування вихователь оглядає одяг і взуття дітей, а 

в молодших групах допомагає малюкам стати один за одним. 

Спочатку виконується нетривала ходьба (30-50 с) у бадьорому темпі. 

Залежно від розмірів залу або майданчика діти обходять його один-два рази. 

Під час ходьби вихователь стежить за поставою своїх вихованців. Діти повинні 

триматися рівно, не напружуватися, не опускати голову, розпростовувати плечі 

й виконувати вільний мах руками. Ходьбу доцільно супроводжувати музикою 

або ударами в бубон. 

Для профілактики плоскостопості дітям пропонують ходьбу на носках (як 

«мишка», «лисичка» або «котик»), на внутрішньому та зовнішньому боці стопи 

(як «клишоногий ведмедик») тощо. Така ходьба триває 20-30 с, чергуючись із 

звичайною. Потім дітям пропонують біг у повільному або середньому темпі, 

після цього вони переходять на ходьбу. 

Якщо ранкова гімнастика проводиться з предметами, треба заздалегідь 

продумати спосіб їх роздавання. Під час ходьби, перед шикуванням, діти 

беруть предмет і проходять з ним одне коло, а потім перешиковуються. 

Важливе значення при цьому має спосіб тримання предмета в руці під час 

ходьби. Гімнастичну палицю, обруч, м’яч, складену вдвоє скакалку тримають у 

правій руці; прапорці, кубики, брязкальця – в обох руках, опущених донизу. 

Для організованого проведення ранкової гімнастики вихователь шикує 

дошкільнят молодших груп в коло. Щоб зручніше було виконувати вправи, 
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групу треба розімкнути. За командою вихователя діти роблять два-три кроки 

назад – коло стає широким і ніхто нікому не заважає. Середню й старшу групи 

перешиковують з утворенням ланок. Щоб не витрачати зайвого часу на 

розімкнення у колонах і по рядах, використовують певні орієнтири. Діти, які 

утворюють свої ланки, йдуть у напрямі кеглів (кубиків або прапорців на 

підставці), поставлених на певній відстані один від одного в кінці залу 

(майданчика).  

На них орієнтуються ведучі, щоб дотримуватися потрібних інтервалів між 

колонами. В рядах діти розмикаються на ходу на відстань піднятих вперед рук. 

У підготовчій до школи і старшій (починаючи з другої половини навчального 

року) групах дітей перешиковують через центр по три-чотири. Підгрупи дітей 

після команди вихователя — «Через центр направо (наліво) руш!» — одночасно 

повертаються (праворуч або ліворуч) і рухаються шеренгою, дотримуючись 

рівняння, до протилежного кінця залу (майданчика). У такому перешикуванні 

їм легше дотримуючись в русі потрібних інтервалів між колонами і по рядах. 

Вихователь повинен чітко й виразно пояснити та показати гімнастичні вправи, 

які пропонують дітям, знати, скільки разів, в якому темпі їх треба повторювати. 

Показуючи вправи, він виконує їх вільно, без напруження, правильно й 

красиво, тому що дошкільники точно копіюють дії дорослих і від того, як 

показано ту чи іншу вправу, залежить і опанування її дітьми. У старших групах 

показ деяких вправ можна доручати дітям. Під час показу слід користуватися 

«дзеркальним» способом. Вихователь стоїть обличчям до дітей, напрямок його 

рухів визначає і напрямок рухів дітей. Наприклад, вихователь пропонує дітям 

підняти вгору праву руку, а сам піднімає ліву. Повторюючи вправу за 

вихователем, діти виконують її в заданому напрямку. Залежно від форми 

вправи її демонструють в анфас або в профіль (наприклад, нахили тулуба в 

сторони показують в анфас, а присідання з прямим тулубом – в профіль). 

Висновки: Сучасний стан здоров'я дітей та фізичного виховання в 

дошкільних навчальних закладах потребує виявлення обставин виникнення 
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критичної ситуації, яка склалася в дошкільному вихованні та перегляду 

комплексу заходів по її "реабілітації". Одним із таких заходів є впровадження 

здоров’я орієнтованих програм фізичного виховання дітей дошкільного віку і 

особливо старшого дошкільного віку, зважаючи на критичний період в 

онтогенетичному розвитку та перехід дітей на наступний соціальний період – 

навчання в школі. 
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Музичне виховання дітей дошкільного віку – один із важливих напрямів 

художньо-естетичного виховання у закладі дошкільної освіти (тут і далі ЗДО). 

Удосконалення даного процесу пов’язано, перш за все, із оновленням як 

концептуальних основ музичного виховання дошкільників, а також стосовно 

осучаснення його практики, що визначається використанням новітніх 

технологій, форм, методів роботи. Усе більша увага педагогів ЗДО 

приділяється використанню активних форм роботи дітей на музичних заняттях, 

оскільки дитина, практично «занурена у музику» розвивається, думає, відчуває 

її та красу навколишнього світу зовсім інакше, ніж той дошкільник, який про 

музику лише говорив та слухав її. 

Про це зазначено й у новій редакції державного стандарту дошкільної 

освіти в Україні – її Базового компоненту, де в освітньому напрямі «Дитина у 

світі мистецтва» вказується на важливість формуванні у дошкільника навичок 

вияву музикальності, уміння передавати настрій, емоції та почуття в музично-

руховій діяльності, музикуванні, пісенній творчості та музичній грі [1, с. 13]. 

http://orcid.org/0000-0001-7591-1683
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Однією із технологій, яка активно використовується у сучасному 

музичному вихованні, є педагогічна система німецького педагога-музиканта 

Карла Орфа. Вона була відкрита вітчизняній музичній спільноті завдяки працям 

Д. Кабалевського та Л. Баренбойма у 1970-х роках, де було обґрунтовано її 

педагогічну сутність, можливості застосування у роботі з учнями [6]. Попри 

виниклий інтерес музичних педагогів того часу до праці К. Орфа, в силу 

ідеологічних та інших причин, освітній потенціал орф-системи тривалий час не 

був оцінений, а реформаційні процеси, економічні складнощі кінця ХХ ст. 

значною мірою загальмували запровадження Орф-педагогіки в музично-

виховну практику. 

ХХ століття пропонувало різні музично-педагогічні системи (Е. Жак-

Далькороза, З. Кодая, Н. Брюсової, Н. Гродзенської, Б. Яворського, Б. Асафєва, 

Д. Кабалевського, Л. Бернстайна, Ш. Сузукі та ін.). Ці системи пройшли через 

все ХХ століття, нерідко трансформуючись у відповідності з національним 

менталітетом і вимогами часу. Не можна не відзначити, що в 2010 році на 

конгресі AISME (міжнародного товариства музичного виховання), який 

відбувся в Пекіні (КНР), музично-педагогічні системи К. Орфа і 

Д. Кабалевського були визнані як найбільш вагомі досягнення в галузі музичної 

педагогіки ХХ століття [5]. 

Результати практичної роботи з дітьми, музично-педагогічні ідеї, думки 

К. Орфа стосовно музичного виховання дітей, розвитку в них творчості 

викладено в його фундаментальній праці – п’ятитомному посібнику 

«Шульверк» (що в перекладі означає – школа дії, школа творіння, тобто націлює 

на активний вплив, співтворчість).  

З початком ХХΙ ст. музично-педагогічна система Орфа стає однією із 

головних концепцій у галузі музичного виховання дошкільників. Розкриттям її 

специфіки щодо використання у сучасній музичній практиці закладів 

дошкільної освіти обумовлено актуальність даної статті. 

Німецький педагог і музикант Карл Орф розробив систему комплексної 
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музичної діяльності, яка базується на інтеграції руху, співу та гри на спеціально 

створених ударних музичних інструментах (так звані інструменти Орфа). 

К. Орф вказував на великий потенціал музики щодо розвитку творчих сил 

дитини. Він писав: «Добрива збагачують землю і дозволяють зернам прорости, 

так само й музика пробуджує в дитині сили і здібності, які інакше ніколи б не 

розцвіли» [6, с. 62].  

Тривала практична робота з дітьми у Мюнхенській школі гімнастики, 

музики й танцю надали можливість К. Орфу визначити провідні засади власної 

педагогічної системи, в основі якої – імпровізація, вільне музикування дітей у 

поєднанні з елементами пластики, хореографії, театру. Залучення до музики, на 

думку К. Орфа, має базуватися на активній творчій діяльності самого 

вихованця, що принесе йому радість і почуття задоволення від спілкування з 

музикою, хореографією, театралізацією, а також від спільної творчої діяльності. 

Велика увага приділялася німецьким педагогом музично-ритмічному 

вихованню учнів, з якими він працював у той час. Воно здійснюється в русі, грі 

на елементарних музичних інструментах, у мелодекламації. Значимість щодо 

музично-ритмічного виховання набуває слово як елемент, мови і поезії, його 

метрична структура, мелодико-інтонаційне звучання. Це не тільки окреме 

слово, але і певні рими (створені як педагогом, так і самими дітьми), 

національна паремія (дитячий фольклор: прислів'я, приказки, дитячі лічилки, 

дражнилки тощо).  

Музично-педагогічна система Карла Орфа заснована на триєдності 

музики, руху і мови в процесі виховання особистості. П'єси «Шульверка» 

розраховані не на особливо обдарованих, а на всіх дітей. На думку дослідників, 

прогресивні ідеї К. Орфа полягають у наступному: 

1) загальний музично-творчий розвиток; 

2) дитяча музична творчість як метод активного музичного розвитку і 

становлення творчої особистості; 

3) зв'язок дитячої музичної творчості з імпровізаторськими традиціями 
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народного музикування [2; 3; 8]. 

У сучасній музично-виховній роботі з дошкільниками система Орфа 

найбільшою мірою використовується завдяки її комплексному та активно-

діяльнісному характеру.  

Комплексність забезпечують основні види діяльності: ритмізація, 

мовлення, рух, танець, спів та театралізація. У дослідженні Л. Юрченко 

звернуто увагу на специфіку використання педагогіки К. Орфа щодо розвитку у 

старших дошкільників почуття ритму. Дослідниця зазначає, що процес 

розвитку почуття ритму відбувається за використання ритмічних ігор та вправ, 

які бажано проводити в кілька етапів: 

Початковий – пояснення, апробація запропонованого матеріалу. 

Другий етап – поглиблений розвиток, коли відбувається осмислення, 

удосконалення, уточнення (фактично – поглиблений розвиток). Цей етап 

спрямований на удосконалення ритмічних здібностей, ансамблю у виконавстві. 

Третій етап – етап закріплення й прояву творчості [9, с. 21]. 

С. Матвієнко, аналізуючи сутність даної музично-педагогічної концепції, 

зазначає, що «однією з головних ідей музично-педагогічної системи Карла 

Орфа є власна дитяча творчість, яка створює атмосферу радості,формує 

особистість, стимулює розвиток творчих здібностей дітей» [4, с. 29]. 

Активно-діяльнісний характер системи Орфа визначається тим, що 

заняття з дітьми повинні йти за принципом «навчання у дії» і для цього дітям 

потрібна власна музика, яка на перших етапах знайомства з нею, буде 

приносити вихованцям позитивні емоції, радість, задоволення [2; 3]. Система 

Орфа надає передумови для співучасті дитини у різній музичній діяльності, яка 

є необхідною для сучасної людини. На музичному занятті, побудованому на 

елементах орф-педагогіки, дитина, засвоює елементи музичної мови, 

знаходиться у русі, в активному пошуку. У процесі музично-творчої гри діти 

навчаються, моделюючи, створювати не тільки музично-поетичний матеріал, 

але й людські стосунки. 
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Важливим елементом даної системи є так зване елементарне 

музикування, яке, на нашу думку, найбільшою мірою використовується у 

практиці. Зазначимо, що головним завданням елементарного музикування за 

системою К. Орфа є імпровізаційно-творча гра в самих різноманітних формах, 

що поєднують музику, мова і рух. Оскільки метою цього музикування є 

розвиток творчих здібностей дітей та їх навчання в дії, за формою і змістом 

воно найбільш природно відповідає природі дітей, а також принципам ігрових 

методик, існуючих в світовій практиці. 

Сутність елементарного музикування визначається можливістю пізнання 

дитиною музики, що досягається засобами її елементів: мелодії, ритму, тембру, 

динаміки, звуковисотності тощо. Елементарне музикування розширює досвід 

спілкування дитини з музикою, перш за все – у практичному, доступному для 

дитини визначенні. Тут йдеться й про досвід руху та мовлення (як першооснов 

досвіду музичного виконавства, що можна продемонструвати на досвіді 

людини язичеських часів); досвіду слухача, співака, виконавця-

інструменталіста та актора; композитора, який створює маленький музичний 

образ за власною фантазією тощо. 

Все активніше до сучасної музично-виховної практики ЗДО 

запроваджується такий напрям елементарного музикування, як гра на 

елементарних музичних інструментах, у тому числі – саморобних. 

Як зазначає С. Матвієнко, працюючи за методикою К. Орфа у сучасному 

дошкільному закладі, педагог поєднує в дитячому інструментальному 

виконавстві музичні вправи на розвиток звуковисотного, ладового відчуття та 

відчуття динаміки. Підчас гри на нескладних музичних інструментах К. Орфа 

дітям пропонуються різні творчі завдання: вигадати свою мелодію, продовжити 

запропоновану мелодію, змінити ритм, тембр мелодії тощо [4, с. 177]. До 

саморобних інструментів, які використовуються у роботі з дітьми, можна 

віднести: шурхунчики, саморобні маракаси, тріскачки, рейнстіки тощо. 

Сьогодні можливості елементарного музикування зокрема, та 
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використання самої концепції К.Орфа – взагалі, інтерпретуються по-новому. 

Щодо цього, слід зазначити наукові та методичні розробки Т. Тютюнникової 

[7]. У 2003 р. нею була розроблена програма та методика елементарного 

музикування, в якій знайшла втілення ідея К. Орфа. Види діяльності, які 

використовує Т. Тютюнникова, є аналогічними системі австрійського 

композитора: спів, мовні ігри, гра на дитячих музичних інструментах, танець, 

імпровізоване рух, озвучування віршів і казок, пантоміма, спонтанна 

імпровізована театралізація – націлена прищеплення дітям початкових навичок 

спільного творчого музикування. Істотно, що процес творчого навчання за цією 

програмою, хоча й передбачає велику свободу дітей, не є хаотичним, а слід 

принципом – «від простого до складного».  

Звідси поділ його на ступені: навчальний, творчий та концертне 

музикування. Системність творчого навчання у програмі Т. Тютюнникової 

обумовлює і перспективне планування змісту занять для кожної вікової групи 

[10]. 

У наукових пошуках О. Шаповал проаналізовано шляхи запровадження 

музично-педагогічної системи у практику закладів дошкільної освіти та 

звернуто увагу на потужний потенціал щодо розвитку музикальності у дітей, 

чого вимагає сучасне музичне виховання [8, с. 57]. 

Висновок. Підсумовуючи, зазначимо, що нині активно розвивається 

процес створення педагогічних технологій у галузі музичного виховання дітей 

дошкільного віку, оновлюються музичні концепції минулих десятиліть. Така 

робота включаю в себе підбір нового предметного змісту, нових методів і 

прийомів його реалізації. Найбільш активно, на нашу думку, нині 

використовуються засади музичної концепції К. Орфа, ідеї якого набирають все 

більшої популярності. У багатьох країнах світу, у тому числі – й в Україні, на 

недержавному рівні створюються Орф-спілки, в яких музичні педагоги, 

вихователі закладів дошкільної освіти опановують засади цієї креативної 

технології, презентують власний досвід. 
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Успешность использования новых технологий в учебном процессе, 

внедрение этих технологий, а также их формирование в самом учебном 

процессе, во многом определяется особенностями культуры речи студентов и 

изменениями структуры мотивации их профессионально-учебной деятельности. 

Проблема культуры речи в современном обществе, по мнению ряда 

исследователей, становится все более актуальной. Особенно привлекает к себе 

внимание проблема культуры речи у студентов, так как она во многом 

определяет успешность их учебной деятельности. Это связано как с 

восприятием учебного материала, так и с выполнением учебных заданий, с 

точностью и качеством их устных и письменных ответов.  

К числу недостатков речевой культуры студентов можно отнести 

бедность арсенала лексики и стилистических приемов (употребляются 

однотипные определения, редки эпитеты, метафоры, сравнения и другие 

выразительные средства языка), неумение правильно согласовывать по смыслу 

слова, нарушения языковых норм. При этом не следует забывать о связи 

мышления и речи, которая особенно активно исследовалась в рамках 

отечественной психологии. Недостатки культуры речи прямо или косвенно 

приводят к недостаткам культуры мышления студентов и, как показывают 
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исследования [1], снижают мотивационные параметры их учебной 

деятельности.  

Обращает на себя внимание и то, что многие изменения в учебном 

процессе, на первый взгляд повышающие его эффективность (такие как 

развитие тестовых форм контроля знаний, интерактивные формы проведения 

занятий, внедрение компьютерных технологий, мультимедийных средств и 

многие другие), идут по пути снижения и упрощения речевой активности 

студентов. Нередко студенты не достаточно владеют нормами научной речи 

(научного стиля), которую необходимо использовать в устных и письменных 

ответах на экзаменах, зачетах, в контрольных срезах знаний, особенно в текстах 

курсовых и дипломных работ, рефератов, научных докладов. При этом научный 

руководитель часто выполняет функцию редактора и корректора студенческих 

работ, вместо того чтобы осуществлять научное руководство. 

Анализируя эти явления, можно предположить, что повышение 

эффективности учебного процесса идет путем его адаптации ко все более 

низкой речевой культуре современных студентов. Это может дать выигрыш в 

тактическом плане, но вызывает большие вопросы в стратегической 

перспективе. Оно как бы легитимизирует и консервирует снижение уровня и 

качества речи студентов. Учитывая, что речь студентов и преподавателей 

является фундаментом всего учебного процесса, трудно даже предположить, к 

чему в будущем может привести ослабление этого фундамента. Все это 

обусловливает актуальность дальнейших исследований речевой культуры 

студентов в ее связи с особенностями познавательной сферы и с параметрами 

их учебной деятельности.  

Речь как одна из основных форм поведенческой активности человека на 

протяжении XIX и XX столетий являлась предметом особого внимания 

психологов. В отечественной психо- логии на основе идей Л.С. Выготского 

получил широкое развитие культурно-исторический подход к исследованию 

речи [2]. Однако как в рамках психолингвистики, так и в рамках других 
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подходов внимание исследователей сосредоточилось прежде всего на 

механизмах речи, оставляя в стороне ее содержание. Даже в области 

психосемантики речи основное внимание уделяется не столько отражению в 

речи мотивов и отношений индивида, сколько механизмам формирования и 

взаимодействия значений и смыслов различных языковых структур.  

Вместе с тем можно предположить, что мотивы и отношения индивида не 

только отражаются в его речи, но и, в значительной мере, формируются в ней. 

Проблема соотношения речи и труда наиболее радикально была поставлена 

Б.Ф. Поршневым, по мнению которого именно возникновение речи явилось 

основным фактором формирования человека как разумного существа [3]. В 

ходе представленного здесь исследования была предпринята попытка выявить 

взаимосвязь мотивации речи студентов с некоторыми параметрами их учебной 

деятельности. Для исследования использовался метод анкетирования. Всего 

было опрошено 146 студентов. При анализе ответов на вопрос «С какими 

мотивами Вы чаще всего используете свою речь?» были получены следующие 

данные: для выражения своих эмоций — 6,8 % опрошенных; для выражения 

своих мыслей — 69,9 %; для поддержания хороших отношений с 

окружающими — 9,6 %; для повышения своего социального статуса — 1 

студент; другие мотивы — 12,9 %. Таким образом, наиболее важным мотивом 

речевой активности студентов является стремление выражать свои мысли. При 

анализе ответов на вопрос «Как Вы оцениваете уровень развития своей речи?» 

было установлено, что 16,4 % опрошенных оценивают уровень развития своей 

речи как высокий, 52,1 % — как выше среднего, 28,8 % — как средний и 2,7 % 

— как ниже среднего. В качестве косвенного был использован вопрос «Легко 

ли Вам выражать ваши мысли словами?». Отве- ты распределились следующим 

образом: очень легко — 8,2 % опрошенных; легко — 35,6 %; иногда бывает 

трудно — 49,3 %; часто бывает трудно — 4,1 %; очень трудно — 2,7 %.  

Таким образом, несмотря на то что стремление выражать с помощью речи 

свои мысли является преобладающим мотивом в речевой активности, больше 
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половины опрошенных испытывают трудности в его реализации. Вместе с тем 

коэффициент сопряженности Хи-квадрат между ответами на эти вопросы равен 

5,71, что при данной степени свободы свидетельствует об отсутствии 

статистически значимой связи между самооценкой уровня развития своей речи 

и способностью выражать свои мысли словами. Следовательно, студенты в 

целом неадекватно оценивают уровень развития своей речи. Сопоставление 

ответов на вопросы «Легко ли Вам выражать ваши мысли словами?» и «Как 

часто Вы используете нецензурные выражения?» показало между этими 

показателями речи наличие связи с уровнем значимости 0,1. Иначе говоря, чем 

легче студенту выражать свои мысли словами, тем реже он использует 

нецензурные выражения.  

Наряду с этим частота использования нецензурных выражений оказалась 

связанной с оценкой студентами перспектив своей учебной деятельности. Так, 

среди студентов, никогда не употребляющих нецензурных выражений, 60 % 

уверены в том, что смогут закончить вуз без всяких трудностей; среди 

студентов, редко употребляющих нецензурные выражения, уверенных в этом 

31,8 %; среди иногда употребляющих — 27,3 %; среди часто употребляющих 

нецензурные выражения — лишь 15,4 % уверены, что смогут закончить 

обучение без всяких трудностей. Коэффициент сопряженности между ответами 

на эти вопросы равен 12,98, что при данной степени свободы свидетельствует о 

наличии между ними связи с достаточно высоким уровнем значимости 0,05.  

Для каждого вида деятельности личности имеется свой оптимальный 

уровень интенсивности ее мотивации. Однако, как показали дальнейшие 

исследования, эффективность деятельности личности определяется не только 

интенсивностью мотивации,  но и оптимальностью ее структуры,  

соответствием этой структуры условиям деятельности. Поэтому целью нашего 

исследования было определение характера динамики потребностно-

мотивационной сферы в процессе развития личности студента в период его 

обучения в вузе. 
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Включение личности в учебно-воспитательный процесс и адаптация к его 

особенностям   зависят от характера и динамики изменений ее потребностно-

мотивационной сферы. Гипотеза нашего исследования предполагала 

следующее: чем глубже и адекватней  изменения в области потребностно-

мотива-ционной сферы личности,  тем успешней протекает ее адаптация к 

учебно-воспитательному процессу. Потребность в учебной деятельности 

связана не только с учебной мотивацией, но и со смежными областями 

потребностно-мотивационной сферы. Хотя в формировании потребности в 

профессионально-учебной деятельности могут играть определенную роль 

многие области потребностно-мотивационной сферы,  на основе данных, 

приведенных в литературе, а также на основе предварительного изучения 

предмета исследования была выдвинута первая частная гипотеза: адаптация 

личности к учебно-воспитательному процессу проходит успешней,  если в 

структуре потребностно-мотивационной сферы достигается оптимальное 

соотношение профессиональных  и познавательных компонентов. Вторая 

частная гипотеза предполагает, что адаптация протекает успешно,  если 

возникает особый процесс генерализации и развития системы 

профессионально-познавательных компонентов мотивации. Этот процесс 

может быть описан следующим образом. 

Информационные воздействия воспринимаются человеком по-разному. 

Лишь те из них могут быть восприняты эффективно,  которые хотя бы в 

минимальной степени связаны с его потребностями. Восприятие 

информационного воздействия связано с актуализацией соответствующей 

потребности,  со своего рода "всплеском активности". Судьба таких всплесков 

различна. Некоторые из них, взаимодействуя друг с другом,  тут же гаснут. 

Другие же вызывают более существенную актуализацию потребности. Более 

высокий уровень актуализации приводит к формированию адекватных педаго-

гическому воздействию мотивов и установок. При достаточной интенсивности 

воздействия потребность может претерпевать изменения, развиваться или 
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трансформироваться в другую потребность. Таким образом,  отражение 

внешнего воздействия охватывает вое более глубокие уровни потребностно-

мотивационной сферы. Происходящие   при   этом   изменения представляют 

собой единый процесс развития качественно своеобразной системы 

побуждений индивида,  протекающий в определенном направлении. В нашей 

гипотетической модели он обозначен термином "мотивационный поток". 

Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе изучалось 

изменение содержания и соотношения различных областей потребностно-

мотивационной сферы студентов и в ходе их адаптации. Необходимость охвата   

достаточно широкого  контингента испытуемых и,  вместе с этим,  

проникновения в глубокие уровни потребностно-мотивационной сферы 

поставила особые требования перед основным методом исследования на 

данном этапе. Таким методом явился анкетный опрос с применением ряда 

вспомогательных методик. Использовались прямые  и косвенные вопросы,  

касающиеся актуальных и вербальных выборов, рейтинг,  относительные 

суждения в секторальном поле выбора, абсолютные суждения в общем поле 

выбора, шкалы лайккертовского типа. 

На втором этапе исследования изучалось изменение структуры 

потребностно-мотивационной сферы на примере адаптации к учебно-

воспитательному процессу учащихся профтехучилищ. Основными методами на 

этом этапе явились диагностический и формирующий эксперимент. В качестве 

независимой переменной эксперимента был выбран уровень интереса учащихся 

к общеобразовательным предметам, репрезентирующий в области установок 

познавательную мотивацию учащихся. В качестве зависимой переменной 

эксперимента использовался уровень взаимосвязи интереса к 

общеобразовательным предметам и профессиональных представлений со 

структурой мотивов личности. Этот уровень явился основным признаком воз-

никновения мотивационного потока. На втором этапе исследования 

использовались также рейтинг (при оценках изучаемых параметров), контент-
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анализ (при изучении журналов занятий, документации общественных 

организации, личных карточек студентов и учащихся), групповые и 

индивидуальные педагогические беседы (для получения дополнительной 

информации об особенностях потребностно-мотивационной сферы 

испытуемых). 

Профессиональные компоненты мотивации являются основным 

источником активности личности    при   ее включении в учебно-

воспитательный процесс. Успешность этого включения    зависит   от 

продолжительности формирования потребности в избранной профессии. У всех 

категорий опрошенных выявлено, что успеваемость среди совершивших выбор 

профессии еще в школьные годы в среднем на 10-15% выше, чем у тех,   кто 

осуществил выбор профессии после окончания школы. Около половины 

студентов и учащихся, не имеющих предварительного стажа работы в области 

избранной профессии,  не уверены в успешности завершения своего обучения. 

В то же время среди тех,  кто имеет стаж предварительной работы в области 

избранной профессии свыше четырех лет,  лишь 14% не уверены в успешном 

завершении обучения. 

Вместе с тем,  результаты исследования показали,  что более половины 

опрошенных студентов и учащихся считают, что имели до поступления в 

учебные заведения недостаточно полные профессиональные представления. У 

всех категорий испытуемых выявлено снижение положительного отношения к 

профессии за время обучения,  проявляющееся в сфере их мотивировок. 

Более тесно связаны показатели адаптации к учебно-воспитательному 

процессу   с    динамикой познавательных компонентов мотивации. Уровень 

значимости статистически достоверной связи между таким показателем 

адаптации,   как оценка перспектив своей учебной деятельности,  и 

показателями познавательной мотивации (сценкой объема учебных занятий,  

оценкой уровня получаемых знаний,  интересом к занятиям)  составил у разныз 

категорий студентов 0,05-0,01. У студентов более старших курсов наблюдаются 
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более высокие показатели познавательной мотивации. Однако, хотя для 

адаптации к учебно-воспитательному процессу согласно этим данным наиболь-

шее значение имеет познавательная мотивация, для формирования 

профессиональной направленности личности будущего специалиста или 

рабочего необходимо прежде всего формирование профессиональных 

компонентов мотивации. Поэтому особый  интерес представляет определение 

наиболее оптимальной структуры  изменений в потребностно-мотивационной 

сфере студентов при их адаптации к учебно-воспитательному процессу. 

С учетом этих закономерностей в экспериментальное изучение 

изменений потребностно-мотивационной сферы   были включены как 

количественные, так и качественные показатели. В качестве показателя 

горизонтальных связей (на уровне мотивировок) использовалось соотношение 

ответов на закрытые вопросы лайккертовского типа. В качестве показателя 

вертикальных связей (связей между мотивировками и мотивами)  

использовалось соотношение между ответами на оценочные вопросы и 

вопросы вербального выбора. 

Центральным моментом сформированной в ходе эксперимента 

мотивационной структуры является наличие двух вертикальных 

связей: между оценкой познавательных интересов и иерархией мотивов 

поведения студентов (К = 0,308;  уровень значимости - 0,05), 

между оценкой уровня первоначальных профессиональных представь 

лений и иерархией мотивов поведения (К = 0,377; уровень значимости - 0,01). В 

то же время горизонтальная связь между оценкой познавательных интересов и 

оценкой уровня первоначальных профессиональных представлений отсутствует 

(К = 0,235). Следовательно,  налицо главный признак мотивационного потока - 

преобладание в рассматриваемой области потребностно-мотивационной 

сферы вертикальных связей над горизонтальными (т. е. побуждение 

развивается вглубь).  
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Использование выявленных закономерностей позволило определить две 

группы методов формирования   профессионально-познавательного 

мотивационного потока: актуализированные и вербальные. Общим для их 

применения является учет основных этапов динамики потребностно-

мотивационной сферы    и   текущего состояния мотивации профессионально-

учебной деятельности. Использование этих методов позволяет создавать 

потребностно-мотивационкые предпосылки адаптации студентов и учащихся к 

учебно-воспитательному процессу. Результаты исследования позволили 

сделать следующие выводы. 

1. Главными предпосылками динамики потребностно-мотивационной 

сферы личности при ее адаптации к учебно-воспитательному процессу 

являются достаточно развитые профессиональные и познавательные 

компоненты мотивации,  на основе которых в ходе адаптации формируется 

специфическая профессионально-познавательная мотивация учебной 

деятельности. 

2. Более успешно процесс адаптации протекает у тех обучаемых, мотивы 

профессионально-учебной деятельности которых связаны с осознанием 

социальной значимости избранной профессии и ее развитым личностным 

смыслом. 

3. Существует связь между культурой речи студентов и параметрами их 

учебной деятельности. 

4. Использование студентами ненормативной лексики снижает 

показатели их учебной деятельности.  
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Сергєєва В.М.  

МУЗИКА В СИСТЕМІ ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНЇ КУЛЬТУРИ  

 

Сергєєва Вікторія Михайлівна,  

старший викладача кафедри методики музичного виховання, співу  

та хорового диригування  

Криворізького державного педагогічного університету 

  

Протягом всієї історії культурного розвитку людства музика була і 

залишається одним з найтаємничіших та найзагадковіших мистецтв 

узагальненого відображення об’єктивної реальності в образі, символі, емоції. В 

музиці художні образи формуються за допомогою звуків. Образно-смислової 

виразності звукам надають інтонації – «осмислені, індивідуально-оформлені та 

художньо-цінні звукові комплекси». Інтонація як специфічний засіб вираження 

і передачі емоційно насиченої думки, є, власне, суттю музики.  

 Народжена з мовної інтонації, музика є одним із засобів людського 

спілкування. Однак, відмінність музичної мови від вербальної полягає, в першу 

чергу, у неможливості однозначно виразити конкретні поняття. Узагальненість 

музичної мови робить її всезагальною та універсальною. Разом з тим, 

узагальненість музичної мови є найбільш місткою й прийнятною формою 

вираження думок та емоцій людини в чуттєвій формі, що зумовлює найбільш 

сильний, глибинний та безпосередньо емоційний вплив на внутрішній світ і 

психіку людини. Це принципово відрізняє музику від інших видів мистецтва і 

робить її потужним засобом розвитку, формування культури в цілому і, 

зокрема, естетичної. 

 Проблема впливової сили музики на людську особистість відома з давніх-

давен, про що свідчить чимало міфів, легенд, оповідань, «про неї 

висловлювались відомі мислителі минулого, вона неодноразово ставилась 

самим життям, її значущість підкріплювалась науковими фактами» [2, 52]. 
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Пригадаємо Орфея у старогрецькій міфології, Садка в російських 

билинах, Вейнемейнена в карело-фінському народному епосі та багатьох 

інших, які за допомогою музики руйнували зло і впроваджували в життя добро, 

красу і щастя. Подібні образи, – носії ідеї емоційного впливу музики, – 

достатньо широко представлені художньою творчістю. Відомо навіть, що 

Сократ перед смертю мав бажання займатися саме музикою.  

 Музиці дійсно властива велика сила впливу на людину. Вона діє на всі 

аспекти людської психіки, але безпосередніше і найсильніше – на почуття, 

емоції, пробуджуючи активну емоцію. Сприйняття музики «засноване на 

активному пробудженні в слухачеві його емоцій, його думок, його 

світорозуміння», музика «пробуджує асоціації, взяті з особистого життя 

людини, всю низку почуттів, пережитих нею раніше» [4, 8]. Зазначимо при 

цьому, що музично-естетичні почуття слухача – це глибоко внутрішні 

переживання, що виникають при сприйнятті музики і являють собою своєрідні 

емоційні реакції на неї.  

 Так, дійсно, музика спроможна викликати певні емоційні стани, думки, 

уявлення, психологічні установки та дії. Музика володіє засобом моделювання 

людських емоційних станів. Більше того, певні музичні співзвуччя спроможні 

викликати й певні психофізіологічні реакції: задоволення або, навпаки, 

незадоволення, збудження чи стан спокою, напруження або ж розслаблення, що 

виявляються у внутрішніх змінах її свідомості і поведінки, відчутті повної 

свободи та душевного зворушення. Ефект, зумовлений цими змінами, 

поширюється на всі сфери життя людини.  

 Особлива роль музики належить у формуванні культури і духовності 

людини. Вищою метою музичного мистецтва і музики в цілому є передача 

духовного досвіду поколінь і розвиток на цих засадах висококультурних та 

високодуховних рис і якостей людини. На кожному етапі свого розвитку 

музичне мистецтво вбирало в себе здобутки світової, національної культури та 

народної традиції, утверджуючи Красу, Добро, Гармонію, Гідність, викликаючи 
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зворотну потребу у особистісно-цілісному відношенні до творів музичного 

мистецтва, розвитку художньо-образного мислення,  стимулюванні творчого 

потенціалу особистості та вихованні потреби в художньо-творчій 

самореалізації та духовному самовдосконаленні. В музиці людина вперше 

одержує свободу «підноситися» над умовностями буття, «несповідними 

шляхами» «підносити дух людини до ... високого і прекрасного, розкривати 

сферу ... самовідданих прагнень» [7, 36]. 

Отже, музика, як глобально-культурне явище, репрезентує світ людського 

життя як абсолютно особливе буття, що виявляє себе в образі, символі, емоції, 

емотивно впливаючи й безпосередньо відтворюючи рухи душі. Душа ж, 

налаштована рухами й ритмами музики, спроможна відчувати музичні ритми 

Всесвіту, споглядати їх сутність й «творити» «свою», специфічно виражену 

реальність, оптимізуючи дух, приборкуючи безлад й утворюючи порядок в 

ціннісно-смислових формах свого існування. Виходячи з цього, музика може 

розглядатися виразно-символічною формою ідеального моделювання життя 

людини за законами культури, духовності та гармонії. Отже, мати безпосереднє 

відношення до забезпечення естетичного смислового простору людського 

буття, сприяти пошуку сенсу його привабливості, прагнень ідеалу, творчості та 

свободи. 

Впровадженню високохудожніх та високодуховних цінностей та смислів 

музичного мистецтва, музики в цілому сприяє складна і розгалужена система 

соціальних факторів, що діють у суспільстві, серед яких культурі і освіті 

належить провідне місце. Культура і освіта взаємообумовлені між собою. 

Культура визначає цілі, завдання і зміст освіти. Освіта ж, як частина культури, 

сприяє збереженню й розвитку культури. Зв’язуючим ланцюжком між 

культурою та освітою є людина, як суб’єкт та найвища цінність певної 

культури і відповідної системи освіти. Тим самим, культура і освіта пов’язані 

між собою: загальним об’єктом – людською особистістю; загальнолюдськими 

художньо-естетичними цінностями; творчим характером культурно-освітньої 
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діяльності та загальними функціями – розвиваючою, навчальною, виховною. 

Відповідно, метою музичного виховання є формування музичної культури, як 

важливої та невід’ємної частини духовної культури особистості. Під музичною 

культурою особистості розуміється її індивідуальний соціально-художній 

досвід у сфері музичного мистецтва, зміст естетичного, ціннісного, 

особистісного ставлення до музики.  

Музична освіта у цьому зв’язку – організована система ціннісної 

взаємодії музики, вчителя й учня. Саме вчитель музики знайомить дітей з 

найкращими зразками музичного мистецтва та народної творчості, вводить їх 

до скарбниці людської культури і духовності, де кожна дитина може знайти для 

себе ті цінності, які стають для неї аксіологічною «віссю» її особистісного 

зростання. «... здатність слухати і естетично переживати музику, чути головне в 

її змісті, співпереживати виражені в ній почуття, відрізняти й розуміти 

значення її виражальних засобів – все це не є природженими здібностями 

людини, а піддається вихованню й розвитку в процесі відповідної діяльності на 

основі навчання», – так висловлювалась про музичну освіту видатний 

вітчизняний педагог музики В. Шацька [6, 8-9]. Причому, естетично насичені 

методи навчання вона вважала найголовнішими в методиці музичної освіти. 

Вчитель музики в такому контексті є посередником між музикою, як 

об’єктом музично-естетичного пізнання та учнями, як його безпосередніми 

суб’єктами. Відповідно, головним завданням вчителя музики є необхідність 

створення діа- та полілогічної парадигми тісного комунікативного зв’язку в 

музично-освітньому процесі. «В такому аспекті музична педагогіка перестає 

бути тільки засобом «освіти» і «навчання», а стає способом залучення до 

музичної культури у всій її багатоманітності і цілісності» [2, 64].  

Не випадково тому музично-естетичне виховання посідає важливе місце в 

системі виховного процесу сучасної спеціалізованої та загальноосвітньої 

школи. Однак, не менш важливу роль музично-естетичне виховання відіграє у 

виховних процесах системи громадського та соціального середовища. Це цілий 
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комплекс музично-естетичного розвитку підростаючого покоління, що 

складається з трьох основних структурних компонентів: навчального процесу, 

педагогічно організованої позакласної і позашкільної діяльності та самостійної 

діяльності.  

Навчальний процес та педагогічно організована позакласна і позашкільна 

діяльність школярів у цьому комплексі посідають головне місце. В основі 

навчального процесу: уроки музики, уроки естетичного циклу та уроки 

загальноосвітнього циклу, оскільки саме урок є основною формою навчально-

виховної роботи. Останні попали в цю схему тому, що на уроках 

загальноосвітнього циклу нерідко застосовуються культурологічні, 

мистецтвознавчі та музикознавчі ідеї, які цілком зрозуміло сприяють 

формуванню загальної та  естетичної культури школярів. Основними 

складовими сучасного уроку музики та уроків естетичного циклу, за загальною 

думкою музичної педагогіки, є:  

- процес входження в художню культуру та музичне мистецтво «разом з 

дитиною» у вигляді «спільної діяльності» «педагога-суб’єкта» з «дитиною-

суб’єктом»; 

-  усвідомлення мети роботи на уроці, наявність змістовної рефлексії, 

підведення підсумків роботи на уроці у поєднанні з етикою спілкування; 

- проведення уроку таким чином, щоб він був не тільки формою 

навчальної праці учнів, а й фрагментом життя, де життєва позиція всіх 

учасників уроку передбачає формування ставлення до людини як до найвищої 

цінності; 

- створення на уроці ситуації успіху для кожного учня та сприятливого 

соціально-психологічного клімату [1]; 

- естетизація всіх компонентів уроку.   

Ці положення окреслюють цілісний підхід до музичного навчання та 

формування естетичної культури, об’єднуючи різні види музично-естетичної 

діяльності: сольний, ансамблевий та хоровий спів; рухи під музику; слухання 
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музики та її аналіз; розвиток музичного та емоційного слуху на основі 

елементарних знань з музичної грамоти. Змістовна насиченість та сама 

атмосфера цих уроків покликані сприяти розвитку культури почуттів та емоцій 

дитини, її естетичних поглядів, переконань, суджень та смаків на основі 

художніх втілень народної творчості та найкращих зразків світової та 

вітчизняної музичної спадщини. 
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Розвиток інклюзивної підходу в сучасній освіті стикається не тільки з 

труднощами організації так званого безбар'єрного середовища, але перш за все 

з проблемами соціального характеру. Вони включають в себе поширені 

стереотипи і забобони, неготовність або відмову вчителів прийнять принципи 

інклюзивної освіти, а також недолік систематичних, комплексних психолого-

педагогічних знань і технологій, спеціальних моніторингових досліджень, 

безпосередньо стосуються досвіду вітчизняного інклюзивної освіти. Поряд з 

декларованими філософськими принципами відсутність методології 

інклюзивної освіти породжує безліч питань, пов'язаних з недовірою і критикою 

щодо самої ідеї. На етапі розуміння та впровадження інклюзивної освіти 

прикладні дослідження можуть дати знання про процесах і результатах якісних 

змін, повпливати на загальні уявлення про ефективність процесів інклюзії в 

освіті. Необхідно вивчення успішного досвіду практичної реалізації 

інклюзивного підходу і докладний опис процесів і механізмів його запуску і 

супроводу. 

Інклюзивна освіта не буде успішним, якщо вона буде заснована лише на 

організаційних змінах. Це динамічний процес, пов'язаний з глубокими 

ціннісними та змістовними змінами. Досвід інклюзивної освіти в світі знає різ 

ні стратегії зміни існуючої ситуації, різні моделі і практики, які включає освіта. 
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Досвід інклюзивної практики пов'язаний з тривалим етапом 

експериментального і проектного режиму роботи освітніх установ, авторської 

адаптації освітніх умов під індивідуальні потреби дітей з обмеженими  

можливостями здоров'я. Тому гостро постає питання якості самого процесу 

включення, професіональної оцінки його ефективності щодо різних категорій 

дітей. В умовах низхідної стратегії змін важливим стає оцінка готовності того 

чи іншого освітнього закладу до реалізації інклюзивної підходу, робота з 

ризиком, корекція помилок. 

Для успішного планування і аналізу сучасних тенденцій в цілому 

необхідно володіти об'єктивними даними. Для ефективного управління 

процесом впровадження і розвитку інклюзивної практики необхідно розуміти і 

об'єктивно оцінювати проблеми і тенденції, які в ній виникають. Для оцінки 

якості інклюзивної процесу в системі освіти необхідна розробка комплексу 

програм моніторингових досліджень, пов'язаних з динамічної оцінкою 

психологічних параметрів процесу інклюзії в загальноосвітній установі і в 

системі в цілому. 

Тепер ми добре розуміємо, що школа проходить два основних етапи - 

етап підготовки до інклюзивної стратегії розвитку та етап реалізації змін в 

управлінні, культурі і практиці освітнього процесу. Навіть при наявності 

наказів зверху і загальної установки не кожна школа готова прийняти шлях 

інклюзії і стати інклюзивною. Кожна з таких шкіл повинна мати програму 

оцінки своїх змін і володіти моніторинговими програмами або беру участь в 

системних моніторингах по відстеженню змін. Для оцінки їх якості необхідно 

створювати систему експертної підтримки шкіл, обговорення досвіду педагогів, 

організовувати рефлексію конкретного досвіду. 

Ключова роль в розвитку інклюзивного процесу в загальну освіту і оцінці 

якості процесу включення належить моніторингу. 

Зупинимося на самому понятті. Моніторинг в освіті - це система збору, 

обробки, зберігання і поширення інформації про освітні системи або окремих її 
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елементах, орієнтована на інформаційне забезпечення управління, яка дозволяє 

судити про стан об'єкта в будь-який момент часу і може забезпечити прогноз 

його розвитку. Моніторинг - дуже специфічний вид дослідження. Він не 

спирається на гіпотезу, основна причина його проведення - не пошук істини, як 

в поважному науковому дослідженні, а отримання інформації про якість 

здійснюваної діяльності або ефективності реалізованого процесу. Крім того, 

цінність моніторингових даних об'єктивно обмежена по часу, а моніторингова 

процедура не передбачає маніпулювання умовами і показниками. Це дуже 

стабільна процедура, відтворена раз за разом без змін. Моніторингове 

дослідження має бути функціонально, через систему динамічних показників 

об'єктивно представляти тенденції, які розвиваються. Особливістю моніторингу 

являється визначення цільових установок дослідження через фіксацію стану 

системи, виявлення потенційних ризиків і актуальних проблем. 

Важливо відзначити, що моніторинг являється комплексною технологією, 

яка об'єднує в собі ряд послідовних діяльностей, орієнтованих на аналіз 

проблематики, оформлення предмета моніторингу, роботу з експертами, 

розробку параметрів дослідження, складання програми, реалізацію 

організаційних моделей, обробку отриманих даних, аналіз і інтерпретацію 

отриманих результатів. Вкрай важливо, щоб дані моніторингу стали 

обговорюваною і проектною інформацією, а сам моніторинг закінчувався 

реалізацією заходів, націлених на впровадження результатів дослідження в 

практику освіти. У той же час особи, відповідають за прийняття управлінських 

рішень і формування інклюзивної політики, потребують достовірної інформації 

про актуальні і потенційні соціальні бар'єри і природних обмеженнях  

інклюзивної освіти, а також про фактори, які гальмують або стимулюючих 

процес його впровадження. Крім того, вкрай важливо закласти основи 

моніторингу основних соціальних параметрів процесу впровадження 

інклюзивної освіти для подальшої фіксації змін і здійснення коригувальних 
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впливів. Будь-яка системна зміна вимагає постійного аналізу проміжних 

результатів, коригування ризиків і основних дій, попередження помилок. 

Виділяють наступні етапи моніторингу. 

I. Підготовчий 

1. Уточнення потреби в інформації, робота з замовленням. 

2. Формування плану дослідження. 

3. Формулювання проблеми, визначення об'єкта й предмета дослідження, 

постановка цілей та завдань моніторингового обстеження. 

4. Створення моделі моніторингу. 

5. Обґрунтування вибірки і розподіл її на визначені групи. 

6. Розробка і наукове обґрунтування параметрів і індикаторів. 

7. Підбір методу і розробка інструменту. 

8. Розробка процедури проведення моніторингу. 

9. Створення методики для збору і обробки даних моніторингу. 

10. Узгодження термінів і графіків робіт за кожному етапу проведення 

моніторингу. 

II. Пілотне дослідження 

1. Проведення пілотного дослідження на невеликій вибірці. 

2. Обробка та аналіз даних. 

3. Необхідна коригування змісту анкет,  методик та інструкції. 

III. Польова стадія дослідження 

1. Проведення моніторингу на всіх групах вибірки. 

2. Збір первинної емпіричної інформації по всіх виділених груп вибірки. 

IV. Обробка та аналіз інформації 

1. Обробка оперативних даних. 

2. Аналіз незалежними експертами отриманих результатів. 

3. Обговорення отриманих результатів. 

4. Створення аналітичного звіту за результатами моніторингу. 

V. Складання рекомендацій 
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У процесі моніторингу можна отримати динамічну інформацію: 

• які категорії дітей «включені» в інклюзивний процес в освітніх установах. 

Аналіз категорій дітей, включених в інклюзивний простір установи, характер і 

форма інклюзії; 

• які форми інклюзії присутні в діяльності дошкільних і шкільних освітніх 

закладів, закладів додаткової освіти, системи середньої професійної освіти; 

• які освітні та соціальні потреби в дітей, потреба в інклюзивну освіту; 

• яка методична забезпеченість освітньої  установи; 

• який ступінь готовності педагогів до реалізації інклюзивного підходу; 

• які відносини складаються у всіх учасників інклюзивного освітнього процесу, 

на яких ціннісних принципах вони формуються; 

• як ставлення вчителів, батьків і педагогів до процесу впровадження інклюзії в 

освіту, рівень поінформованості про принципи інклюзії, рівень прийняття. 

Аналітичні дані моніторингу орієнтовані на подальше проектування та 

прийняття необхідних рішень з метою зниження ризиків передбачуваних змін. 

Наприклад, проведення моніторингу готовності педагогів освітніх установ до 

включення дитини  в освітній процес загальноосвітньої школи має забезпечити 

інформаційну і аналітичну складову процесу впровадження інклюзивної 

підходу в освітніх закладах, визначити основні напрямки підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів по реалізації інклюзивного підходу в сфері 

освіти і ефективні способи психологічної підтримки педагога в процесі 

впровадження інклюзивної форми навчання. 

Моніторинг завжди працює на відстеження актуальної ситуації. На 

сучасному етапі розвитку інклюзивної освіти, при існуючих умовах його 

розвитку, програми моніторингів в сфері інклюзивної освіти можуть бути 

орієнтовані на відстеження основних показників розвитку інклюзивної 

практики і культури: готовність педагогів до включення дитини в 

загальноосвітній клас; оцінка потреби в інклюзивну освіту як дітей з 
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особливими потребами, так і звичайних дітей; стан освітнього середовища і її 

готовність до включення; відношення вчителів і батьків до інклюзії освіти. 

Тепер спробуємо зрозуміти, хто повинен створювати і реалізовувати 

програми моніторингу. З огляду на складність і технологічність самого 

моніторингового дослідження, ми вважаємо, що це повинні робити 

підготовлені фахівці, які володіють моніторінговими технологіями. Розробка 

системи індикаторів моніторингу - складна професійна задача, вирішити яку 

можуть лише фахівці у вузькій предметної області. Моніторинг процесу 

розвитку інклюзивної освіти може стати одним з важливих напрямків 

діяльності ресурсних центрів по розвитку інклюзивної освіти, які стали 

створюватися вже в деяких регіонах. 

Сучасні вимоги до освіти пов'язані з доступністю і якістю надання 

освітніх послуг. Постійний моніторинг інклюзивного процесу дозволить 

рухатися до вирішення цих питань усвідомлено і системно. 
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Принципиальной проблемой в решении задачи повышения 

эффективности и качества учебного процесса является активизация обучения 

студентов. Особое значение в системе образования высших учебных заведений 

уделяется не только рецепции учебного материала, но и формированию 

положительного отношения студентов непосредственно к познавательной 

деятельности. Знания, предложенные в готовой форме, чаще всего, вызывают у 

студентов затруднения при их применении в процессе решения практических 

задач, что обусловлено формальным изучением теоретических положений [10].  

Решение проблемы повышения эффективности учебного процесса 

требует всестороннего переосмысления подтвержденных практикой условий и 

средств стимулирования учебно-познавательной деятельности студентов. 

Педагогические основы процесса познания в современных высших учебных 

заведениях представлены в исследованиях белорусских, российских и 

украинских ученых. Так, организация исследовательской деятельности 

студентов представлена в работах Л.Ф. Евменова, А.И. Осипова, В.В. Пугач; 

изучением структуры процесса обучения занимались: Д.Г. Ротман, Т.И. Ильина, 

В.В. Фоменко; вопросы управления учебно-познавательной деятельностью 

студентов отражены в трудах: Е.А. Белкина, Л.К. Клименко, формы и методы 
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активизации учебно-познавательной деятельности нашли решение в 

исследованиях В.В. Онищука, Т.Ч. Щукино [1, с.100, 210; 4, c. 17, 21].  

Широкое вовлечение информационных технологий в систему 

образования приводит к пересмотру классической модели передачи знаний. 

Развитие информационно-коммуникативных технологий предоставляет 

студентам доступ к неограниченным информационным массам, что, в свою 

очередь, предполагает поиск принципиально новых методов преподавания. 

Актуализация и применение сетевых технологий обучения позволяет 

оптимизировать учебный процесс, эффективнее использовать аудиторное 

время, активнее влиять на учебную и научно-познавательную деятельность 

студентов, упрочить их мотивацию и интерес к изучению дисциплин тем 

самым, подготовить их к непрерывному самостоятельному обучению.  

Использование информационных технологий в процессе обучения 

напрямую связано, прежде всего, с формированием у студентов 

информационной компетентности, которая предполагает умение работать в 

интернет сети, осуществлять подбор, компиляцию релевантных материалов. 

Чрезвычайно актуальна компьютерная грамотность, за которой стоит 

понимание того, как работать с текстовым редактором и электронной почтой, а 

также умение ориентироваться в последовательности выполнения 

интерактивных упражнений, устойчивые навыки использования электронных 

справочных изданий, определенные знания по организации видеоконференции, 

группы в социальных сетях, микроблога в образовательных целях [7]. 

Интеграция интернет ресурсов и электронных средств обучения в 

образовательном пространстве требует от студента максимальной отдачи. Для 

преподавателя первоочередной задачей становится научить студента 

пользоваться релевантными ресурсами, оценивать и подбирать достоверные 

источники, избегать плагиата. 

Формирование самостоятельности действий студента является одной из 

первостепенных задач, которую следует решить для того, чтобы эффективно 
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использовать электронные средства обучения на практических занятиях по 

гуманитарным дисциплинам. Под самостоятельным подходом в обучении 

понимается готовность студента принимать собственные решения в освоении 

дисциплины, умение без помощи преподавателя координировать свою учебно-

познавательную работу. В основе самоподготовки лежит комплекс 

сформированных умений и навыков, к которым относятся планирование, 

контроль, самооценка, и в тоже время предполагается, что преподаватель и 

студенты занимаются вместе, каждый вносит свой вклад и разделяет 

ответственность за результат обучения. Результат учебного процесса может 

быть эффективным, если вышеперечисленные формы будут носить 

согласованный характер. 

Самостоятельная управляемая деятельность студента рассматривается как 

способ овладения знаниями. Доказано, что усвоение информации связано с 

самостоятельной работой, в памяти человека откладывается 90% того, что он 

выполняет сам, до 50% того, что видит, и около 10% того, что слышит [9, с. 89]. 

Передача информации и ее интернализация происходит в процессе сложного 

взаимовлияющего полилога: учебный материал – студент – преподаватель. При 

этом электронные средства обучения не только предоставляют доступ к 

учебному материалу, но и осуществляют обучающую функцию, своего рода 

виртуального преподавателя, кроме того создают возможность и стимулируют 

осуществление коммуникативной деятельности [3, c. 491]. 

Среди электронных средств обучения, необходимо выделить 

интерактивные задания, входящие в электронные учебно-методические 

комплексы. Несмотря на то, что большинство из этих заданий рассчитано на 

самостоятельную внеаудиторную работу, опыт показывает, что не все студенты 

выполняют упражнения и многие сталкиваются с определенными проблемами: 

не знают, как лучше организовать самостоятельное обучение и в какой 

последовательности. В этой связи, целесообразно привлечь эти же материалы в 

аудиторную работу под управлением преподавателя. Возможно работу 
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организовать в аудитории, где есть компьютер, проектор и экран. Задания 

предлагать на бумажном носителе, а ответы выводить для проверки на экран. 

Современное техническое оснащение учебных аудиторий позволяет 

интегрировать видеоматериалы в формат практических занятий. Демонстрация 

тематических фильмов, позволяет формировать как общие, так и 

индивидуальные задания для самостоятельной подготовки (чтение 

дополнительных материалов, создание презентаций и эссе). Успешной формой 

может быть подготовка заданий для конкретного видеоролика, которые 

студенты выполняют во внеаудиторное время, тогда как на практическом 

занятии контролируется правильность выполнения заданий, оформление 

таблиц, схем, заполнение тестовых заданий, пробелов в печатном тексте, 

проводятся обсуждения. Стоит подчеркнуть, что вебсайты, порталы, 

видеохостинги предлагают интерактивную связь и общение с другими 

посетителями сайта. Студенческая аудитория может участвовать в 

обсуждениях, оставлять свои комментарии, поддерживать контакт с 

учаcтниками форумов, блогов, вести свои Живые Журналы, составлять и 

публиковать статьи для википедии.  

Очевидно, что опыт использования таких электронных средств обучения, 

как дополнительные материалы на электронных носителях, а именно словари и 

учебные пособия, интернет-ресурсы направлены не столько на интеграцию 

данных материалов в учебно-практические занятия, сколько показан их 

потенциал для формирования навыков самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности студентов. Насущным для обсуждения остается вопрос о 

перспективах обучения, посредством использования современных средств 

коммуникации. Современные темпы развития сетевых технологий требуют 

адекватной ответной реакции всех участников образовательного процесса. 

Социально-гуманитарный блок учебных дисциплин в системе подготовки 

студентов с высшим медицинским образованием в современных условиях не 

менее ориентирован на развитие самостоятельной работы студентов. Прежде 
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всего она направлена на формирование навыков самостоятельного мышления, 

свободного ориентирования в поставленных вопросах, умение выбрать способ 

решения. Изменение часовой нагрузки в пользу увеличения объема 

самостоятельной управляемой деятельности студентов, направленной на 

сокращение аудиторной работы, перенесение части программного материала 

для самостоятельного изучения расценивается как переходный период от 

позиции, когда студентов учат, к подходу, когда они учатся сами. В процессе 

преподавания социально-гуманитарных дисциплин выделяют два вида 

самостоятельной работы: аудиторная, которая выполняется на семинарах при 

непосредственном участии преподавателя и по его заданию (контрольная 

работа, разноуровневые задания, кроссворды, индивидуальные задачи). 

Внеаудиторная самостоятельная работа, которая предполагает выполнение 

студентом заданий, которые регламентируются сроком для подготовки, 

методическим руководством. Обучающиеся самостоятельно знакомятся с 

обязательной и дополнительной литературой, готовят рефераты, выполняют 

эссе, работают с ttester, проводят научно-исследовательскую работу. Данный 

подход способствует углублению и расширению изучаемого материала, 

усилению интереса к теме изучения учебной дисциплины.  

Интерактивные формы обучения и система оценки знаний студентов 

занимают важное место в учебной деятельности медицинских вузов. 

Целенаправленно и планомерно в вузах используются тесты, которые 

предусматривают организацию текущего контроля за самостоятельной работой 

студентов, контроля за усвоением материала учебной дисциплины, ее 

отдельных модулей, а также при допуске к экзамену или 

дифференцированному зачету (для иностранных студентов проведение зачета в 

форме теста по учебной дисциплине «История Беларуси»). Тест-задания 

предполагают различный уровень усвоения и сложности, что позволяет 

студентам оценить степень подготовки по каждому из уровней. Полученные 

результаты дают возможность определить не только имеющийся уровень 
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усвоения знаний, но и проанализировать дальнейшую работу над собой. 

Результат тестирования устанавливает обратную связь и дает преподавателю 

возможность корректировать свою деятельность.  

Актуальным является междисциплинарный подход, а именно включение 

в учебный процесс специалистов различных направлений (историков, 

философов, филологов, лингвистов, биологов, фармацевтов, социологов, 

психологов). Аргументируется это новизной изучаемых проблем, 

необходимостью трансляции практического опыта, знаний и умений студентам, 

необходимостью сформировать целостное представление о новых тенденциях, 

методах и формах работы, использующихся в практической деятельности.  

С целью развития творческих способностей студентов, формирования 

умений, связанных с анализом научной литературы и созданием собственного 

академического текста, риторических и коммуникативных навыков 

преподавателями кафедры широко используются творческие задания, 

например, подготовка и выступление с докладами по заданной теме, работа над 

эссе (философия, биомедицинская этика), критический анализ современных 

политических, культурных или социальных явлений (политология, 

культурология), подготовка студентами презентаций (культурология, история 

Беларуси), составление генеалогической истории своей семьи (история 

Беларуси), проведение и презентация собственных социологических 

исследований (социология, психологии). 

Рейтинговая система оценки деятельности студентов является частью 

внутривузовской системы контроля качества подготовки специалистов, она 

направлена на активизацию ежедневной учебной, учебно-исследовательской, 

научно-исследовательской деятельности студентов и иных видов работ на 

протяжении всего периода обучения, улучшение овладения теоретическими и 

практическими знаниями и навыками, профессиональными и социально-

личностными компетенциями. Кафедра разрабатывает и предлагает студентам 

рейтинговый регламент, в котором представлены контролируемые виды 



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

© Серак Е.В. 
46 

учебной деятельности студентов, самостоятельной работы и сообразные им 

баллы. Также определяется максимально допустимое число баллов, которые 

может набрать студент (формула расчета рейтинга может быть самой разной в 

зависимости от учебной дисциплины, количества аудиторных часов). Общее 

число баллов, набранное студентом, служит допуском к экзамену и влияет на 

итоговую оценку. Для повышения ответственного отношения студентов к 

учебе и степени их мотивации начисляются штрафные баллы. Преимущества 

рейтинговой системы в обучении состоит в предоставленной студентам 

возможности выбирать форму работы, мотивировать себя к «накоплению» 

достаточного объема баллов, самостоятельно и творчески и искать пути 

решения поставленных учебных задач. Рейтинговая система мотивирует 

студентов, предоставляет возможность программировать итоговую отметку по 

учебной дисциплине. Признавая тот факт, что все их учебные действия 

учитываются, студенты дисциплинируют себя в посещении лекций, проявлении 

творческой активности на семинарских занятиях, недопущение штрафных 

баллов.  

Важным звеном в формировании специалиста с высшим медицинским 

образование образованием является научно-исследовательская работа, которая 

проводится во внеучебное время под руководством профессорско-

преподавательского состава кафедры университета. Востребованной формой, 

активизирующей познавательную и исследовательскую деятельность 

студентов, является студенческий научный кружок. СНК позволяет углубленно 

подходить к изучению различных разделов учебного курса, приобщать 

студентов первых курсов к научно-исследовательской работе, выявлять среди 

студентов наиболее талантливых, одаренных, обладающих достаточным 

творческим потенциалом, эрудицией, знанием иностранного языка, 

интересующихся новыми научными разработками и актуальными 

направлениями исследований международных и отечественных ученых. 

Студент получает возможность формировать и отстаивать свою точку зрения, 
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альтернативное мнение по возникающим вопросам, что стимулирует его к 

дискуссии, создавая условия для максимальной свободы мышления.  

Актуальной формой научно-исследовательской работы студентов 

являются студенческие научно-практические конференции. В ходе подготовки 

доклада по теме исследования, студент определяет актуальность, формулирует 

цель и задачи, подбирает для работы материалы и методы, проводит подбор и 

оформление списка литературы. Представляя доклад студент информирует об 

итогах проделанной работы, о полученных результатах в тоже время он имеет 

возможность сопоставить уровень своих исследований с подходом  к 

выполнению научной работы других докладчиков. 

Таким образом, возможно сформулировать следующие общие требования 

к организации обучения, направленного на активизацию учебно- 

познавательной деятельности в вузе: – содержательный блок дисциплины 

должен стать основой активных мыслительных и практических действий 

студентов; – средства активизации должны обеспечивать направленную 

активность на овладение знаниями и алгоритмами способов деятельности; – 

отбор средств активизации должен осуществляться в соответствии с 

конкретной целью каждой ступени познания, воздействуя на каждый 

компонент учения [5]. При организации эффективного управления процессом 

обучения и отборе учебного материала дисциплины следует обеспечивать связь 

учебной информации между ее разделами и основным понятийным аппаратом. 

Объединению знаний в единую систему способствуют также методические 

рекомендации, представленные в развернутой форме. В основе учебно-

познавательной деятельности лежат знания, умения, навыки, опыт и готовность 

применять их на практике. Поэтому при работе с информацией студенты 

должны овладеть алгоритмами предметной области, алгоритмами решения 

практических задач по учебной дисциплине: анализ, решение, результат. В 

результате обучения студенты получают опыт разработки алгоритмов 

применения знаний и способы применения их при выполнении заданий [9, c. 
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19, 78]. Сформированные навыки такой деятельности у обучающихся 

позволяют сократить время самостоятельной работы и затраченные усилия на 

усвоение учебного материала. В современной образовательной практике 

имеется широкая возможность использования разнообразных методов и форм 

обучения. Интернет-ресурсы в свою очередь представляют бесконечный 

источник информации, который необходимо расширить, адаптировать и 

интегрировать в учебный процесс. 

Важно отметить, что современная система высшего образования в 

Республике Беларусь успешно решает задачу по индивидуальному подходу 

обучения, развитию профессиональных компетенций. Экономико-социальные, 

политические, духовные преобразования в обществе формируют необходимость 

повышения эффективности подготовки студентов. В системе профессиональной 

подготовки анонсирована проблема развития такого качества личности, как 

познавательная активность, в этой связи востребованы наряду со специальными 

знаниями навыки владения рациональными методами самостоятельного поиска 

и приобретения знаний, применения их в решении профессиональных задач.  

В настоящее время очевидно, что познавательная активность включает 

широкий спектр учебно-методических задач. Она является составной частью 

различных видов учебной деятельности студентов, содействующих углублению 

и расширению сферы познания. В целом познавательная активность, выступая 

как важнейший фактор развития студентов, характеризуется потребностью в 

расширении общего кругозора, повышения интеллектуального уровня. 

Познавательная активность один из ведущих механизмов, обеспечивающих в 

дальнейшем высокий уровень самостоятельности и ответственности студента. 
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Серый А.И.  

К МЕТОДИКЕ ПОЛУЧЕНИЯ СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИНДУКЦИЕЙ 

И ВЕКТОРНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

 

Серый Алексей Игоревич 

к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры общей и теоретической физики  

физико-математического факультета Учреждения образования  

«Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» 

 

Важное место в процессе подготовки будущих школьных учителей 

физики занимает изучение раздела «Электродинамика» в вузовском курсе 

теоретической физики. При этом целесообразно, в частности, уделять внимание 

вопросам, связанным с использованием схем и таблиц в процессе вывода 

отдельных соотношений (а также с разбиением таких процессов на этапы). 

В качестве примера рассмотрим процесс вывода соотношения между двумя 

характеристиками магнитного поля – векторным потенциалом  и индукцией  

при изучении раздела «магнитостатика» [1, с. 90]: 

 

.      (1) 

 

Заметное количество промежуточных подстановок, преобразований и 

вспомогательных доказательств затрудняет восприятие материала студентами 

при традиционном повествовательном изложении. Это стимулирует поиск 

новых методических идей для повышения: а) компактности изложения 

материала; б) четкости логической структуры. Один из вариантов решения 

проблемы заключается в выборе подхода к изложению, основанного на 

применении схем и сопоставительных таблиц. Таблицы и схемы такого типа 

призваны не заменять существующие учебники (тем более, что учебные 
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пособия типа [1] в вузовском курсе физики на первой ступени обучения, как 

правило, не используются), но дополнять их. 

Перед началом вывода соотношения (1) следует сделать пояснения, 

которые можно оформить в виде рисунка 1 и таблицы 1. 

Рис. 1 – Обозначения, используемые при выводе соотношения (1). 

Таблица 1 – Смысл обозначений на рисунке 1 

Обозначение Смысл 

1. Объем  объем с токами, магнитное поле которых исследуется в точке   

2.1. Точка  начало координат в выбранной системе отсчета (оно может 

находиться как вне объема , так и внутри него) 

2.2. Точка  точка наблюдения (в которой определяются значения векторов  

и ; она может находиться как вне объема , так и внутри него) 

3.1. Вектор  радиус-вектор точки наблюдения относительно начала 

координат 

3.2. Вектор  радиус-вектор элемента объема с токами относительно начала 

координат (т.е. плотность тока зависит от координат именно 

этого вектора) 

3.3. Вектор  радиус-вектор точки наблюдения относительно элемента объема 

с токами 

 

Кроме того, при выводе соотношения (1) предполагается, что учащиеся 

уже знакомы с формулой (2) для нахождения индукции магнитного поля, 
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создаваемого объемными токами [1, с. 85], а также с известным из векторного 

анализа соотношением (3) [2, с. 309]: 

 

,     (2) 

.    (3) 

 

При этом  – скорость света в вакууме,  – плотность тока,  – расстояние 

от элемента тока до точки наблюдения. 

Также в процессе вывода соотношения (1) мы будем встречаться с 

промежуточными соотношениями (при этом в (5)–(7) подразумевается 

дифференцирование по координатам вектора ) 

 

,     (4) 

,     (5) 

,     (6) 

.     (7) 

 

Основные этапы вывода соотношения (1) из соотношения (2) перечислены 

в таблице 2. 
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Таблица 2 – Основные этапы вывода соотношения (1) 

Этап Сущность этапа Требуются ли вспомогательные 
доказательства 

1. Получение 
(4) из (2) 

подстановки в (2) в соответствии с 
обозначением 3.3 и комментарием к 
обозначению 3.2 из таблицы 1 

нет 

2. Получение 
(5) из (4) 

подстановка (7) в (4) с переменой 
мест множителей в соответствии с 
правилами векторного произведения 

соотношение (7) можно 
проверить непосредственным 
дифференцированием правой 
части по координатам вектора  

3. Получение 
(6) из (5) 

замена первого подынтегрального 
множителя в (5) в соответствии с 
соотношением, выводимым из (3) 

упоминаемое соотношение 
выводится из (3) при  и 

 (см. рисунок 3) 

4. Получение 
окончательного 
результата 

а) вынесение ротора из-под знака 
интеграла в (6) с учетом того, что 
интегрирование в (6) осуществляется 
по координатам вектора , а не ; б) 

переобозначение подынтегрального 
выражения через  

нет 

 

Перечисленные в таблице 2 этапы можно оформить в виде схемы на 

рисунке 2, где тонкие стрелки означают подстановки, жирные – следствия: 
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Рис. 2 – Схема вывода соотношения (1). 

Формула в закрашенном прямоугольнике требует отдельного 

доказательства, о чем уже было сказано в п. 3 таблицы 2. Схема 

соответствующего доказательства представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. – Схема доказательства вспомогательного соотношения 

 

Таким образом, использование таблиц и схем в процессе преподавания 

электродинамики 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). Степень 

эффективности данного подхода каждый преподаватель вправе оценивать по 

своему усмотрению. 
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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ 

Півторацька К.О.  

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ІГОР СПОРТИВНОГО ХАРАКТЕРУ 

 

Півторацька К.О. 

студентки кафедри дошкільної освіти 

Криворізький державний педагогічний університет 

м. Кривий ріг, Україна 

 

 Реалії сьогодення спонукають нас до творчого переосмислювати завдань, 

структури та змісту навчально-виховної роботи з дошкільнятами, її організації, 

контролю й оцінки результатів. До того ж необхідність істотних зрушень у 

дошкільній освіті актуалізується вступом до першого класу школи шестирічних 

учнів, а отже, забезпечення готовності дитини до наступних змін у її соціальній 

позиції має стати одним із провідних напрямів діяльності дошкільного 

навчального закладу. 

Весь навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі 

будується відповідно до положень основних державних освітніх документів: 

Закону України "Про фізичну культуру і спорт", Національної  доктрини  

розвитку освіти, Національної доктрини розвитку фізичної культури і спорту, 

Цільової комплексної програми "Фізичне виховання - здоров'я нації", Закону 

України "Про освіту", Закону України "Про дошкільну освіту". 

Відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту", вимоги до рівня 

розвиненості, вихованості, навченості дітей дошкільного віку визначаються 

Базовим компонентом дошкільної освіти (державним освітнім стандартом) і 

реалізуються чинними освітніми програмами. У Законі України „Про 

дошкільну освіту” зазначено: період дошкілля є базовим етапом фізичного, 
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психологічного та соціального становлення дитячої особистості, а тому 

очевидною є пріоритетність фізичного виховання саме в цьому віці. В контексті 

наступності маємо чітко усвідомити: фізичне виховання дошкільнят 

здійснюється задля його оздоровчої та обов'язково розвивальної функцій, 

завдяки чому діти набувають фізичної готовності до навчання у школі. 

Фізична готовність як одна з найголовніших складових загальної 

готовності до шкільного навчання визначається станом здоров'я майбутнього 

першокласника, рівнем його рухових умінь, розвитком фізичних якостей, 

сформованістю самообслуговування та культурно-гігієнічних навичок, 

правильної постави, самостійністю і творчістю в руховій сфері. 

Зокрема в листі МОН України від 16.08.2010 р. № 1/9-563 «Фізичний 

розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу» йдеться мова про 

те, що протягом дня в ДНЗ слід проводити рухливі ігри різних видів: сюжетні й 

безсюжетні, ігри змагального типу, з елементами спортивних ігор (баскетбол, 

футбол, городки, бадмінтон, настільний теніс, хокей з м’ячем і шайбою) та 

спортивних вправ (їзда на велосипеді, катання на санчатах, ковзанах, ходьба на 

лижах), забав (серсо, кільцекид, кеглі) тощо. 

У  програмі виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», 

висвітлено основні завдання навчання дітей елементів спортивних ігор, а також 

рекомендовано ігри та ігрові вправи для гри в бадмінтон, баскетбол, городки, 

настільний теніс, хокей та футбол. 

Елементи спортивних ігор, за відповідної організації їх проведення, 

сприятливо впливають на фізичний розпиток і працездатність дитини. Вправи з 

м'ячами, воланами, ракетками, битками, ключками сприяють розвитку в дітей 

окоміру, координації, ритмічності, узгодженості рухів. Заняття з використанням 

елементів спортивних ігор розвивають у дітей такі фізичні якості, як 

спритність, швидкість, сила, оскільки дитині часто доводиться в ігровій 

ситуації передавати м'яч партнеру або кидати його в ціль, що розташована на 

певній відстані. Дитина має й високо стрибати, дістаючи м'яч, або кидати його 



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

© Півторацька К.О. 
58 

у високо розташовану ціль, швидко перебігати на інше місце майданчика, щоб 

встигнути впіймати м'яч, або протидіяти оволодінню м'ячем суперником тощо. 

Ігри з елементами спорту сприяють розвитку вміння ловити, тримати, 

відбивати й кидати предмети, а також розраховувати напрямок кидка, 

узгоджувати з ним силу, розвивати виразність рухів, орієнтуватися в просторі. 

Під час дій з м'ячем, ракетками, воланами створюються умови для 

включення в роботу також і лівої руки, що важливо для повноцінного розвитку 

дитини. А їх різний об'єм та вага розвивають не лише великі, а й дрібні м'язи, 

збільшують рухливість суглобів пальців та кисті. Вони укріплюють м'язи, що 

утримують хребет і сприяють формуванню правильної постави. Навчання дій із 

м'ячем сприяють удосконаленню рухової реакції дітей, точності відтворення 

рухів в часі та просторі. 

Дошкільна дидактика виділяє такий прийом роботи з дітьми, як ігрові 

вправи. Однією із суттєвих відмінностей ігрової вправи від рухливої гри є 

виконання конкретних завдань: "Влуч у ціль", "Збий булаву". Ігрова вправа має 

свої певні переваги перед рухливою грою. По-перше, ігрову вправу виконує 

кожна дитина і виконання рухового завдання не пов'язане з діями інших дітей, 

на підміну від рухливої гри. По-друге, в ігрових вправах педагог домагається 

засвоєння того чи іншого руху усіма дітьми. Безперечна перевага ігрової вправи 

ще й у тому, що в ній більш чітко виступають завдання прямого навчання і вона 

може використовуватися не лише на етапі закріплення та вдосконалення 

рухових навичок, а й на етапі розучування рухової дії. 

Варто також зазначити, що ігровий характер вправ знімає напруження, 

що виникає в процесі виконання рухів, сприяє більш старанному їх виконанню, 

приваблює, дітей і викликає позитивні емоції. Це свідчить про те, що завдяки 

застосуванню ігрових вправ навчально-виховний процес стає привабливим, 

радісним, сприяє швидкому засвоєнню освітнього змісту, дає змогу послабити 

негативний вплив на проявлення таких вікових особливостей дітей, як 
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мимовільність усіх психічних процесів, нестійкість уваги, швидка 

втомлюваність. 

Ігрове навчання рухових дій стимулює інтерес дітей до їх виконання; 

образність розучуваних рухів сприяє усвідомленому засвоєнню техніки 

виконання, що активізує рухову діяльність та фізичний розвиток дошкільнят. 

Тобто, застосування елементів спортивних ігор у дошкільному віці закладає у 

дитини основу для систематичних занять одним з видів спорту у наступні 

шкільні роки. 

На основі використання елементів спортивних ігор, спрямованих на 

послідовне засвоєння технічних ігрових прийомів дітьми старшого 

дошкільного віку, науковцями були визначені рівні складності ігрових завдань: 

адаптивно-розвивальний, підготовчо-технічний та активно-ігровий. 

Адаптивно-розвивальний рівень характеризують розподілом ігрових 

вправ та рухливих ігор, які містять рухові дії з основних рухів, що є основою 

технічних прийомів гри з елементами спорту, та спрямовані на ознайомлення й 

зацікавлення дітей іграми і вправами зі спортивним інвентарем, на формування 

вміння відчувати властивості цього інвентарю (у тому числі й м'ячів, ракеток 

тощо). 

Підготовчо-технічний рівень  передбачає використання рухливих ігор (у 

тому числі й народних) та ігрових вправ з елементами спортивних ігор, що 

належать до технічних ігрових прийомів певних ігор спортивного характеру. 

Активно-ігровий рівень охоплює ігри для їх активного застосування в 

умовах дошкільного навчального закладу на етапах закріплення та 

вдосконалення рухових навичок, у тому числі основних та доступних технічних 

прийомів ігор з елементами спорту. 

Навчання елементів більшості спортивних ігор і вправ спортивного 

характеру здійснюється на заняттях з фізичної культури, а закріплення – на 

прогулянках. Тобто, ігрові вправи доцільно використовувати і на етапі 

розучування рухових дій, і на етапі закріплення та вдосконалення рухових 
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навичок, а рухливу гру - лише на етапі закріплення та вдосконалення рухових 

навичок. Це пояснюють тим, що в рухливій грі як колективній діяльності, де дії 

учасників взаємопов'язані, дітей більше цікавлять результати самої гри, а не 

якість виконання рухової дії. А в ігровій вправі дитина, імітуючи певний 

ігровий образ, зорієнтована на якість виконання руху (правильність, чіткість, 

виразність). 

Вправи спортивного характеру та ігри з елементами спорту можуть  

проводитись одночасно з усією групою  або кількома дітьми. Визначаючи їх 

місце в режимі дня, педагог враховує всі фізкультурні заходи та інші види 

діяльності дітей протягом дня, їх вік, фізичну та рухову підготовленість, стан 

здоров’я, умови, в яких відбувається навчання даного виду вправ. Усе це 

потрібно для правильної організації комплексного використання всіх засобів 

всебічного фізичного розвитку дітей. Доцільно протягом тижня чергувати різні 

види вправ та ігор спортивного характеру. Наприклад, влітку діти двічі на 

тиждень катаються на велосипедах, в інші дні - плавання. Якщо є можливість 

проводити тільки одну з спортивних вправ (велосипед), то можна дозволити 

дітям займатися нею щоденно. 

У дні занять фізичною культурою вправи спортивного характеру 

доцільно проводити через 20—30 хвилин після початку прогулянки, після 

проведення спостережень за природою, творчих ігор, праці на ділянці. За 10—

15 хвилин  до закінчення прогулянки бажано припинити виконання спортивних 

вправ, щоб діти заспокоїлися. 

Під час прогулянки проводяться такі вправи спортивного характеру, які 

викликають у дітей найбільше фізіологічне навантаження, а саме: катання на 

велосипеді, ковзанах, лижах. Після виконання таких вправ діти потребують 

тривалого відпочинку (післяобідній сон),  для  поповнення  витраченої  енергії. 

Під час вечірньої прогулянки вправи спортивного характеру проводяться 

у першій її половині, коли працездатність дошкільнят після денного сну 

поступово підвищується (до 16—17 години). У другій половині прогулянки 
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дітям пропонують ігри середньої рухливості або з різноманітними посібниками 

(м'ячі, скакалки тощо). 

Коли діти оволодіють технікою виконання спортивних вправ, бажано 

застосовувати їх у комплексі. Наприклад, влітку частина дітей катається на 

велосипеді, інші – катаються на самокаті або роликових ковзанах. Педагог при 

цьому приділяє більшу увагу тій підгрупі, де потрібна його допомога щодо 

організації дітей для виконання окремого виду вправ. При комплексному 

застосуванні вправ легше враховувати індивідуальні можливості дітей та їхні 

інтереси. Кожний може обирати ту вправу, яка йому до вподоби. Для 

проведення того чи іншого виду вправ спортивного характеру треба 

підготувати відповідний інвентар  і спеціальне місце на майданчику чи у 

фізкультурному залі. 

Практика показує, що діти дошкільного віку виявляють інтерес до дій із 

спортивним інвентарем (серед яких скакалка), катання на санках, ходьби на 

лижах, їзди на велосипеді, самокаті, спортивних ігор з м’ячами різної величини  

–  баскетбол, футбол, настільний теніс. Вони урізноманітнюють діяльність 

дітей, збагачують їхній руховий досвід, є формою  активного відпочинку та 

засобом боротьби з малорухливістю. Сприяють вихованню морально-вольових 

якостей, позитивних рис характеру, злагоджених та дружніх відносин у 

колективі, формуванню вміння підкорювати власні інтереси інтересам команди, 

прагнення допомагати товаришу, діяти свідомо, чесно, справедливо. 

            Сьогодні ми пропонуємо Вам переглянути роботу з дітьми 

старших груп інструкторами з фізичного виховання по підготовці дітей до 

навчання гри у футбол, баскетбол та елементи навчання дітей стрибкам через 

довгу та коротку скакалку. 

Футбол 

Гра у футбол – одна з найпопулярніших у дітей старшого дошкільного 

віку. Підготовку дітей дошкільного віку до оволодіння елементами гри у 

футбол проводимо, включаючи ігрові вправи та ігри на розвиток "відчуття 
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м'яча" (володіння м'ячем); на навчання: ударам по м'ячеві різними способами; 

передачам та зупинкам м'яча різними способами; веденню м'яча різними 

способами; на оволодіння вкиданням м'яча, а також ловіння та відбивання 

м'яча, що застосовує воротар. 

Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина" 

(2012) рекомендовано такі ігри та ігрові вправи: "Влуч у ворота", "Влучи у 

кеглю" ,"Проведи м'яч", "М'яч у стінку", "Точний пас", "Гол у ворота".      

Баскетбол 

У програмі виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина", 

що оволодіваючи основами гри в баскетбол, діти старшого дошкільного віку 

повинні передавати м'яч один одному обома руками від грудей та однією рукою 

від плеча. Ловити  м'яч, що летить на різній висоті (на рівні грудей, над 

головою, збоку, знизу, біля підлоги тощо), з різних сторін. Вести м'яч правою, 

лівою рукою з відскоком від землі (підлоги). Кидати м'яч у кошик обома 

руками під грудей, знизу, згори; грати за спрощеними правилами. 

Пропонуються такі ігри та ігрові вправи: "У кого менше м'ячів?" ,"Кого 

назвали, той ловить м'яч", "М'яч ведучому", "М'яч у повітрі" ,"Влучи м'ячем у 

кільце". 

У процесі оволодіння старшими дошкільниками технічними прийомами 

гри в баскетбол: ловінням, передачею, веденням і кидками м'яча - велике 

значення має послідовність ускладнення змісту вправ, а також різноманітність 

вправ та ігор, варіативність умов їх проведення. Під час навчання дітей вправам 

та іграм виникають сприятливі умови для спільних дій дітей, формуються 

уміння узгоджувати власні інтереси з інтересами колективу, виховуються 

чесність, справедливість та взаємодопомога. Систематичне проведення вправ та 

ігор на прогулянках підвищує ефективність навчально-виховного процесу в 

ДНЗ, сприяє вдосконаленню фізичної підготованості дітей.  

Поряд з формуванням різних рухових умінь і навичок одним з найбільш 

складних є навчання дітей стрибків через скакалку. Завдання керівника з 
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фізичного вихованню, вихователя, а також батьків навчити дітей цього 

непростого руховому навику. Для цього дорослим необхідно володіти такими 

вправами, які будуть доступні їм для показу, а так само корисні і цікаві для 

виконання їх з дітьми. 

Стрибки через скакалку займають значне місце в роботі з дітьми 

дошкільного віку. Можуть використовуватися як на заняттях фізичної культури 

в дитячому садку, так і на вулиці під час прогулянки. Вони сприяють розвитку 

швидкісно-силових здібностей, витривалості, координації руху, тренують 

відчуття ритму, зміцнюють серцево-судинну і дихальну системи, суглоби, м'язи 

ніг, кисті рук. 
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ГІПОКІНЕЗІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СТАН ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ ЗВО. 

 

Пономаренко Олена Володимирівна 

Старший викладач кафедрі «Фізичного виховання та спорту» 

Харківського національного університету радіоелектроніки. 

 

В еволюційному розвитку вдосконалення організму людини, окремих 

систем спиралося на його велику рухову активність при взаємодії з природою.  

Фізична робота є природною потребою організму.  Нормальна життєдіяльність 

серцево-судинної, дихальної, нейроендокринної систем, тканин організму 

можлива лише при організації різноманітного м'язового навантаження, яке 

необхідне для здоров'я людини постійно.      

Гіпокінезія  (від грец.  Һуро - під, вниз і kinesis - рух)  - стан  зниженої 

рухової  активності людини, що характеризується зменшенням обсягу 

здійснюваних рухів, низьким рівнем витрат на м’язову роботу, локальним 

характером м'язових дій, тривалої фіксованістю вимушеної робочої пози, 

одноманітністю рухів, спрощенням і збіднінням координаційної рухової 

діяльності[1].   

Гіпокінезія характеризується, як недостатньою загальною руховою 

активністю, так і навіть інтенсивної (особливо одноманітної), але локальної 

роботою окремих груп м'язів.    

Прогрес науки і техніки викликав необхідність отримання людиною 

значного обсягу професійних знань і великої кількості різноманітної 

інформації, прискорився темп життя.  Все це обумовлює переміщення тяжкості 

навантаження з фізичної сфери на психічну, розумову і емоційну. 

Навчання студента є характерним прикладом сучасної розумової праці, до 

якої прийнято відносити роботу, пов'язану з отриманням і переробкою 

інформації.  Навчальна праця характеризується напругою сенсорного апарату, 
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мислення, емоційної сфери.  Навчальний процес і інтелектуальна діяльність 

студентів є найважливішим фактором забезпечення високої якості професійної 

підготовки випускників закладів вищої освіти. 

Розумова праця протікає в умовах малої рухової активності та часто 

вимагає вимушене підтримання робочої пози. Це призводить до виникнення 

умов для підвищеної стомлюваності, погіршення загальної працездатності, 

самопочуття. Тому розумова діяльність студентів, пов'язана з психічними 

перенапруженнями, пред'являє високі вимоги до організму і при певних 

несприятливих умовах може бути причиною серйозних захворювань, особливо 

серцево-судинної системи, органів травлення, нервової системи та інших.            

Результатом тривалого зменшення рівня фізичної активності є:  

1. значне  зниження енерговитрат, що приводить до зниження сили м'язів і 

їх працездатності;   

2. зниження функцій м'язових волокон і як  результат зменшення 

імпульсів від м'язів, що викликає порушення точності і координації 

рухів;  

3. зниження тонусу центральної нервової системи і порушення вищої 

нервової діяльності;  

4. перерозподіл маси циркулюючої крові, з припиненням навантаження на 

серцево-судинну систему, що зумовлюють зменшення маси серця, 

зниження тонусу судин, де тренованість серцево-судинної системи;  

5. зміна водно-сольового обміну;   

6. зневоднення організму;   

7. зміна навантаження на кістковий апарат, супроводжується порушенням 

білково-фосфорно-кальцієвого обміну в кістках, зміною структури 

кісток і виходом з них кальцію, підвищенням рівня кальцію в крові та 

сечі, зміною кальцієвого обміну, порушенням міцності кісток;   

8. зниження реактивності, загальна стомлюваність організму  та зниження 

імунітету; 
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9. посилює вплив негативних емоцій.       

При  характеристиці змін  працездатності студентів по семестрах в цілому 

за навчальний рік слід зазначити, що на початку навчального року процес 

входження в навчання затягується до 3-3,5 тижнів, потім настає період 

«стабілізації» працездатності, який триває 2-2,5 місяці. 

З  початком залікової сесії, коли до навчального навантаження додається 

підготовка до заліків та екзаменів щоденне навантаження збільшується в 

середньому до 11-13 годин.  У поєднанні з сильними емоціональними 

переживаннями працездатність починає знижуватись.  У період сесії ця 

тенденція посилюється. Інтелектуально емоційній сфері студентів 

пред'являються підвищені вимоги.  До психофізіологічного дискомфорту може  

привести як перевантаження, так і погана організація навчальної праці - 

неритмічність роботи, відсутність своєчасного і якісного відпочинку, 

харчування, порушення режиму сну.  

У період зимових канікул працездатність відновлюється до початкового 

рівня, а якщо відпочинок активний (спортивні заходи і інше),  спостерігається  

відновлення працездатності.  

Початок другого півріччя також супроводжується періодом входження в 

навчальний процес, але його тривалість не перевищує 1,5 тижні.  

Подальші зміни працездатності подібні до зазначених в першому півріччі.  

Високий рівень стійкості працездатності спостерігається до середини квітня.  

Потім, внаслідок накопичення негативних факторів працездатності студентів, 

спостерігається зниження працездатності.  В цілому її рівень в порівнянні з 

першим семестром трохи нижче.  У період іспитів градієнт працездатності 

виражений різкіше, ніж в першому півріччі.  Процес відновлення після другого 

семестру протікає повільніше, ніж після першого.  Це пов'язано з глибиною і 

накопиченням стомлення [2]. 

Важливе соціальне завдання полягає у визначенні оптимального рівня 

рухової активності студентської молоді.  Мінімальні межі повинні 
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характеризувати той рівень рухів, який необхідний для збереження 

нормального функціонального стану організму.  Йдеться про руховий режим 

гігієнічного характеру.  

Оптимальні межі визначають рівень фізичної  активності, при якому 

досягається найкраще функціональний стан організму, високий рівень 

виконання трудової, навчальної або громадської діяльності.    

Як показали дослідження, сумарна рухова активність  наших студентів у 

період навчальних занять становить 56-65%, а під час іспитів і того менше - 39-

46% від її рівня в канікулярний час.  А саме рівень фізичного навантаження під 

час канікул відображає природну потребу молодих людей у рухах.  Тобто в 

наявності дефіцит рухів у більшості студентів протягом 80% часу навчального 

року. 

При визначенні ступеня гіпокенезії  недолік м'язової діяльності оцінюють 

зазвичай шляхом обліку енерговитрат, тобто визначення кількості енергії, що 

витрачається на м'язову роботу за певний проміжок часу. Доведено, що 

гіпокінезія призводить до де тренованості, погіршення пристосованих реакцій.  

Серце в цьому випадку не може справитися зі зростанням навантаження, що 

виникає при фізичній роботі або емоційній напрузі.  Гіпокінезія збільшує 

напруженість і знижує економічність роботи серця.  Навіть десятидобове 

обмеження фізичної активності підвищує частоту серцевих скорочень на 12-20 

ударів хвилину, а через 30 діб - на 26-27 ударів[3].  

Змінюється енергетичний баланс організму.  Прихід енергії з їжею починає 

переважати над її витратою.  Нереалізовані калорії відкладаються «про запас» у 

вигляді жиру.  Зростає маса тіла, порушується обмін.  речовин, що сприяє 

розвитку атеросклерозу і ще більше збільшує ризик уражень серця і судин 

Таким чином, гіпокінезія надає багато різний вплив на організм в цілому і 

його серцево-судинну систему зокрема.  Це негативний вплив багаторазово 

посилюється під шкідливих звичок, таких, як вживання алкоголю і куріння.  
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 Для оптимізації навчально-трудової діяльності і відпочинку студентів 

необхідно враховувати послідовну зміну періодів зміни працездатності.  

Незалежно від часових параметрів (навчальний день, тиждень, семестри, 

навчальний рік в цілому) навчальна діяльність починається з періоду адаптації 

у навчальному процесі, потім настає стійка висока  працездатність і її 

зниження.   

Велике профілактичне значення мають самостійні заняття студентів 

фізичними вправами в режимі дня.  Так комплекс нескладних вправ, якими для 

початку можна займатися всього 8-10 хвилин, дозволить легко і приємно 

перейти від ранкової млявості до активного стану, швидше ліквідувати застійні 

явища організму після нічної рухової без дії.   Ранкова зарядка підвищує 

збудливість центральної нервової системи, пришвидшує входження в трудовий 

процес, допомагає мобілізуватися до навчання, підвищує працездатність, 

створює гарний настрій. Позитивний вплив її підвищується після водних 

процедур.  

Дотримання норм особистої гігієни, режиму сну, режиму харчування, 

профілактика шкідливих звичок, організація  робочого місця, з метою 

зменшення фіксованості робочої пози  та провітрювання приміщення  - ці 

прості але такі необхідні правила допомагають студентам тримати себе в тонусі 

і бути активним  на протязі дня.   

Введення пауз та регламентованих перерв,  виконання гімнастичних вправ 

або комплексів  йоги та  вправ для релаксації  допомагають відновити сили, 

мобілізують резерви організму та забезпечують ріст його функціональних 

можливостей.  Також заняття в спортивному залі, басейні, на стадіоні, 

спортивних майданчиках, ковзанці, бігових доріжках закладають основу 

високої працездатності, можливість до тривалої напруги, найбільш складних 

функцій нервової системи.      

Вплив рухів розповсюджується, як на окрему систему або функцію, так і 

на весь організм людини в цілому. Фізичні вправи приводять в дію  резервні 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Фізичне виховання і спорт 

© Пономаренко О.В.   
69 

сили людини.  Ніщо не в змозі відшкодувати нашій нервовій системі, ніж 

обдаровують її активна робота м'язів, оптимальні фізичні 

навантаження. Фізична культура є потужним акумулятором життєвих сил, вона 

приносить бадьорість і життєрадісність, м'язову радість, гордість за свої рухові 

вміння і можливості.  
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Подальший текст містить частину результатів нашого дослідження 

світового явища початку радикальної зміни концептуальних засад діяльності 

науково-освітнього комплексу в найширшому значенні цього слова і помилок у 
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його врахуванні керівниками України — Президентом і його адміністрацією, 

Кабінетом Міністрів у цілому, включаючи Міністра освіти і науки. Замість 

підтримки цього позитивного в усіх аспектах тренду наші керівники обрали 

найбільш помилкові взірці дій розвинених держав Заходу, у першу чергу — їх 

рекомендацій будувати Індустрію 4.0 [1].  

Та подібні критичні твердження вимагають об’єктивних наукових доказів 

і пропозицій значно конструктивніших дій. Не будемо розшукувати зв’язки між 

світовою пандемією COVID-2019 і вказаною «радикальною зміною», адже 

пандемія є тимчасовим процесом, яка після серії «хвильових» загострень 

лишиться в історії медицини, освіти і економіки. А от радикальна зміна полягає 

у відмові всього людства від індустріального розвитку, від скерування 

наукових досліджень і всієї діяльності освітніх систем на антигуманістичні цілі, 

урешті, в здійсненні реальних кроків до повної заборони гасла «Зброя — понад 

усе» (інший варіант — «Гармати замість масла»).  

У межах аналізу змін цілей і парадигм політики, економіки і освіти 

нагадаємо про те, що 500 років тому назад Європа вимушено обрала власний 

шлях розвитку, що визначило більшість подальших світових подій. Керівникам 

Османської імперії забракло розуму для отримання великих прибутків від 

управління тогочасним «Шовковим» та іншими «шляхами». Зусиллями турків-

османів доволі густо заселена Європа несподівано виявилась відрізаною від 

торговельних і культурних зв’язків зі Сходом і Далеким Сходом, де перебував 

світовий економічний лідер — тогочасний Китай. Його керівництво не мало 

бажання і можливостей відновити «візантійські часи», ізолювалося і прирекло 

країну на «стабільність», що неминуче розпочала трансформуватися у занепад і 

все більше відставання від найактивнішого лідера — Західної Європи.  

А там виявилося так багато приблизно однакових за силою конкурентів, 

що у подальші п’ять століть не було випадків тотального домінування однієї 

держави й утворення подоби «Європейської імперії». Схему подій в економіці 
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та виробництві зазвичай відтворюють через «технічні революції» та почергову 

зміну «індустрій» (приклад — загальновідомий рис. 1).  

 
 

Рис.1. Розрекламована економічними форумами у Давосі модель «Четвертої 

індустріальної революції (Індустрії 4.0)» 
 

Важливо наголосити на тому, що успіхи будь-якого з цих варіантів 

«індустрій і суспільств» були тим більшими, чим старанніше в управлінні, 

освіті, наукових дослідженнях та усіх інших видах діяльності виконувалися 

шість по-справжньому фундаментальних принципів — стандартизація, 

спеціалізація, синхронізація, концентрація, максималізація і централізація. 

Як вони виявляли себе у радянські часи і які їх аспекти зберігаються навіть в 

сучасній Україні — відомо усім читачам, але на частину з них ми змушені 

звернути особливу увагу, адже їх дотримання і використання на практиці 

пояснює більшість українських негараздів.  

В управлінні освітою вони виявляють себе в постійному посиленні 

«ефективного тоталітаризму», у розширенні повноважень всього МОН та 

учасників управлінської піраміди й поглибленні безправ’я вчителів і навіть 

колективів університетів. Нагадаємо два приклади: оцінювання учнів і вибір 

обсягу і критеріїв оцінювання досконалості публікацій працівників ВНЗ. 

У світі існує понад 200 держав і самостійних (в освітніх аспектах) 

територій), а тому різноманітність шкал шкільних оцінок чимала, хоч і не 
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безмежна. 12-бальних тільки три: Уругвай, Данія та Україна. Наша найгірша 

тому, що єдина серед усіх має парну кількість рівнів. У нас їх 12, адже оцінки 

«0» не існує, а тому виявляється непридатною для нормального статистичного 

опрацювання. У нас у верхній частині розподілу Гауса розташовані не одна, як 

у випадку шкали 1,2,3,4,5 чи усіх інших шкал, а одразу дві оцінки 6 і 7 (наша 

шкала оцінок — «двогорбий верблюд»). Це дійсно унікальне явище, яке не 

сприятиме нашому легкому приєднанню до європейського простору. 

Та якщо «двогорба» шкала українських шкільних оцінок має порівняно 

малі негативні економічні наслідки, то проголошений керівниками України 

намір стати «частиною ЄС насамперед в освіті і наукових дослідженнях» у 

своєму практичному і правовому втіленні з кожним роком стає усе вагомішим 

фактором примусового скерування мільйонів доларів США з обсягу заробітків 

працівників ВНЗ та інших установ України в зарубіжні держави, які мають у 

себе видання, що «індексовані у Scopus і WoS». Якщо перших в Україні мало 

навіть для обслуговування всього наявного контингенту фахівців з сектору 

«точні науки», то видань WoS практично немає, хоч представників усіх 

гуманітарних наук працює дуже багато, а з кожним роком їх відсоток зростає. 

Для виконання вимоги «друкуйся у WoS» доводиться об’єднуватися у чималі 

групи й надсилати багато сотень доларів США не у провідні світові часописи (в 

Nature, Science, Cell чи подібні), а в якимось чином включені у вказані бази 

даних видання з Болівії, Перу, Колумбії, Індії, Маврикію чи Румунії. 

Наприклад, поглянувши на матеріал про прийняті для розгляду статті в журнал 

Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala (адреса 

https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/accepted-papers), одразу ж 

переконаєтеся в тому, що майже всі вони надійшли з України і створені 

великими колективами авторів. Але й у цьому випадку витрати і втрати великі. 

Наведемо для загального інформування усереднені ціни для зарубіжних видань, 

які вже устигли зрости за останні 5 років 

 

https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/accepted-papers
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Таблиця 1 

Приклад витрат у разі виконання публікаційних вимог МОН України [2] 
 

Публікація в журналах SCOPUS Публікація в журналах Web of Science 

Термін 

опублікування 

Середньо, 

доларів 

США 

Акція до..., 

доларів 

США 

Термін 

опублікування 

Середньо, 

доларів 

США 

Акція до..., 

доларів 

США 

1-3 місяці 1100 1000 5-8 місяців 2300 1700 

4-5 місяців 900 800 9-12 місяців 1800 1400 

6-7 місяців 700 600    

8-9 місяців 500 400    

 

Гонитву за рейтинговими позиціями університетів в різних підрахунках 

досконалості світ розпочав набагато раніше від України, а тому вже є країни, 

які відмовляються від цієї практики. Найбільш рішучими виявилися керівники 

Китаю, які для процедур атестації чи оцінки науковців і викладачів узагалі 

заборонили враховувати різноманітні «індекси» і місця публікацій. Комісії 

повинні безпосередньо вивчати кожну особу й визначати науковий рівень і 

корисність кожної публікації чи рукопису. На жаль, наші керівники ще далекі 

від подібної рішучості і продовжують примушувати нас діяти по-старому. 

Саме це й засвідчують останні великі документи, що створив МОН 

Україні, залучивши своїх працівників і десятки експертів [3]. Тексти 

проголошують намагання наших освітніх керівників інтегруватися в ЄС через 

виконання створених там вимог. Це наче й непогано, але ці та інші твори 

свідчать про те, що Україна й надалі хоче виконувати гасло «Зброя понад усе!», 

адже під час висвітлення нашої позиції у різних світових рейтингах спирається 

тільки на старі рекомендації і правила, що були створені впродовж останніх 

двох сторіч. Прикладом є сторінка 63 з книги [3]. 
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Таблиця 2 

Україна у провідних світових рейтингах університетів 2018-2020 pp. порівняно 

з іншими країнами 
Рейтинг Кількість присутніх у рейтингу університетів за країнами 

Україна Німеччина Велика 
Британія 

Росія Польща 

Times Higher Education World 
University Ranking [1] 

9 48 101 48 19 

QS World University Ranking [2] 6 45 76 24  

Academic Ranking of World 
Universities [3] 

- 49 65 11 8 

TOP — 500 — 30 36 3 2 
TOP -100 — 4 8 1 - 
Round University Ranking [4] 7 25 67 70 6 

Green Metrics World University 
Ranking [5] 

10 10 13 40 7 

Global World Communicator [6] - 43 58 24 3 

Center for World University 
Rankings [7] 

- 54 62 5 10 

CWTS Leiden Ranking [8] - 54 58 7 31 
Scimago Institution Ranking [9] 29 91 120 136 68 
Best Global Universities 
Rankings, U S.News [11] 

2 7 87 24 33 

Порівняння національних систем освіти 

U21 Ranking of National Higher 
Education Systems [10] 

38-те місце 16-те місце 3-те місце 35-те місце 31-те місце 

Джерела: 

1. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/ 

2. https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018
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3. http : //www. shanghairanking. com/ARWU2014. html ; http : //www. shanghairanking .com/ 

4. http s : //roundranking. com/ranking/world-university -ranking s. html#world-2018 

5. http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2018/  

6. https://cicerobook.com/userfiles/files/RankPro%202018-2019-Country.pdf 

7. https://cwur.org/2018-19/country.php 

8. https://www.leidenranking.com/ranking/ 

9. https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher%20educ 

10. https://universitas21.com/sites/default/files/2018-05/U2 

l_Rankings%20Report_0418_FULL_LR%20%28 l%29.pdf 

11. https://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings?int=a27a09 

 

Не будемо детально аналізувати усі дані (це можуть зробити читачі, адже 

ми навели потрібні е-адреси), а розглянемо наступний незаперечний факт: у 

документах МОН другої половини 2020 року немає жодного слова про те, що 

світ вже розпочав перехід до нової й антимілітаристськоїї парадигми для освіти 

і науки, ключовими словами в якій є «екологія» і «цілі для сталого розвитку». 

Про це ми вже мали публікації ([4] й ін.), тому вкажемо тільки новішу 

інформацію, адже ця тенденція не зникла, а має шанси на посилення.  

На даний момент світова освітня преса і більшість наукової громадськості 

найкращими рейтингами вважають так звані «академічні (The Times Higher 

Education і ARWU)», які створені саме в системі цінностей «Зброя понад усе!». 

Тому в другому українських немає узагалі, а в першому вони перебувають аж у 

самому кінці.  

З поки що-невідомих нам причин керівництво агентства The Times Higher 

Education вирішило розпочати пропаганду необхідності скерування зусиль 

людства не на створення нової зброї, а на ліквідацію загроз від екологічних, 

демографічних та усіх інших колапсів. Людству час зайнятися саме цим, вищу 

школу і науку слід оцінювати за їх успіхами в реалізації сталого розвитку, які 

дуже чітко сформульовані в рішенні ООН (2015 р.) з назвою «17 цілей сталого 

http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2018/
https://cicerobook.com/userfiles/files/RankPro%202018-2019-Country.pdf
https://cwur.org/20
https://www.leidenranking.com/ranking/
https://www.scimagoir.com/rankings
https://universitas21.com/sites/default/files/2018-
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings?int=a27a09
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розвитку (Sustainable Development Goals) [5]. В Україні діє його національний 

варіант, затверджений Верховною Радою.  

Нова орієнтація агентства The Times Higher Education на скерування 

світової науки і освіти на екологічну проблематику мала наслідком створення і 

опублікування в 2020 році першого рейтингу (Impact Ranking 2020), що 

враховував не так і багато закладів — 767 [6]. Наші заклади не увійшли в 100 

найкращих, але Україна в цілому стала одним зі світових лідерів у скеруванні 

вищої освіти на благородні цілі порятунку людства і захисту біосфери. 

Наведемо таблицю для тих країн, що мають не менше п’яти університетів чи 

інших ВНЗ (досить часто це медичні заклади) у перспективному 

«екологізованому» рейтингу. 

Таблиця 3. 

Кількість університетів та інших вишів з різних держав світу в «рейтингу 

впливу — 2020» 
Країна та її позиція Кількість 

закладів 
Країна та її 
позиція 

Кількість закладів 

1. Японія 63 21. Чілі 13 
2. Росія  47 22. Колумбія 11 
3. Туреччина 36 23. Італія 10 
4. Великобританія 34 24. Україна 10 
5. Іспанія 32 25. Португалія 10 
6. США 31 26.Китай 9 
7. Бразилія 30 27.Індонезія 9 
8. Індія 26 28.Ірландія 9 
9.Тайвань 24 29.Фінляндія 7 
10. Єгипет 23 30.Нова Зеландія 7 
11. Пакистан 23 31.Румунія 7 
12. Австралія 21 32.Угорщина 6 
13. Таїланд 19 33.Перу 6 
14. Канада 19 34.Еквадор 6 
15.Ірак 18 35.Сауд. Аравія 5 
16.Іран 17 36.Бангладеш 5 
17.Південна Корея 16 37.Туніс 5 
18.Франція 16 38.Польща 5 
19. Мексика 16 39.Чехія 5 
20.Малайзія 13 40.Йорданія 5 
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Відсутність у цьому переліку Німеччини є логічним наслідком того, що з 

часів винайдення дослідницької моделі університету (Берлін, 1810 р) вона 

старанніше від інших виконувала вказане нами гасло (чи не тому стала 

ініціатором світових війн?). В рейтингу Impact Ranking 2020 Німеччина майже 

відсутня, бо має лише 2 заклади, займаючи одне з місць в інтервалі 55-62. 

Просимо читачів самостійно переконатися в тому, що Impact Ranking 2021 

враховує вже 1117 закладів, а до наших десяти (Харків — 3; Львів і Київ — по 

2, по одному з Сум, Острога і Чернігова) додалися ще 5: Херсон, Полтава, 

Кременчук, Ужгород і Харків-4. 

Отже, наша вища школа у вимірах ХХІ століття є набагато кращою, як 

про неї думає МОН України та інші керівники. Як мовилося, вони вирішили 

прискорити рух до Індустрії 4.0 з роботами (для заміни кельнерів, водіїв чи 

пастухів), ігноруючи «екологічні» пропозиції і досягнення громадян України. 

Усі автори цієї статті входять у «Київський клуб АНТИКОЛАПС» і вивчають 

екологічно ідеальні технології (винахідник — К.Корсак, 2000 р.), що надають 

людям потрібне і одночасно виліковують біосферу від наявних пошкоджень. 

Ми пропонуємо такі варіанти назв цих технологій: у нас — ноотехнології чи 

мудро технології, а в англомовних державах — wisetechnology ≡ nootechnology 

≡ mudrotekhnologii. Вони урятують від демографічного й екологічного колапсу. 

Керівники України і весь світ не ймуть віри в можливість порятунку 

через таке чудо. Президент і КМ примушують нас будувати Індустрію 4.0, що є 

очевидною стратегічною помилкою. Правильна стратегія — концентрація на 

розвитку ноонаук і створенні ноотехнологій. Їх було тільки дві в 2000 р., 

чотири — в 2010 р, а за останні два роки кількість перевищила 30. І одна з них є 

досягненням науковців з Херсону, що перетворили органічні с/г-відходи у 

прекрасний біопластик. Але з усіх вже наявних чудо-процесів позицію №1 ми 

віддаємо технології «протеїн Fy» (просимо поглянути в Інтернет). 

Перетворюючи довільну органіку в якісний м’ясний фарш, вона ліквідує голод 

у Третьому світі, а також зробить непотрібним усе сучасне тваринництво. 
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Ще одним прикладом української «антиреакції» на світові тренди і вибір 

найгірших варіантів дій ми вважаємо наше законодавство щодо пошуків і 

визнання «плагіату» і «самоплагіату» в науковій та інші продукції. Цитуємо без 

змін всі ознаки самоплагіату, що має бути цілковито засудженим: 

«1) дуплікація публікацій — публікація однієї і тієї самої наукової роботи 

(цілком або з несуттєвими змінами) в декількох виданнях, а також повторна 

публікація (цілком або з несуттєвими змінами) раніше оприлюднених статей, 

монографій, інших наукових робіт, як нових наукових робіт; 2)  дублювання 

наукових результатів — публікація одних і тих самих наукових результатів, в 

різних статтях, монографіях, звітах, інших наукових працях, як нових 

результатів, які публікуються вперше; 3) подання у звітах з виконання наукових 

проектів результатів, що містилися у попередніх роботах, як отриманих при 

виконанні відповідного проекту; 4) агрегування чи доповнення даних — 

суміщення старих і нових даних без їх чіткої ідентифікації з відповідними 

посиланнями на попередні публікації; 5) дезагрегування даних — публікація 

частини раніше опублікованих даних без посилання на попередню публікацію; 

6) повторний аналіз раніше опублікованих даних без посилання на попередню 

публікацію цих даних та раніше виконаного їх аналізу». [7] 

У разі залучення преси до процедури цькування будь-кого можна 

принизити чи й цілковито знищити у разі повторного використання хоча б 

одного речення, 2-3 слів, навіть одного важливого поняття. Очевидно, що у 

цьому разі вказати на важливе відкриття можна тільки раз і надалі забути про 

нього, бо згадувати і писати заборонено. Подібні явища і тенденції є підстави 

включити у перелік ознак ментальної девіації, деградації всього колективного 

мислення, що є значною загрозою для подальшого розвитку людства.  

Прикладів подібної деградації ми нарахували більше десяти, але тут 

вкажемо тільки два — збочення під назвою «ЛБГТ-рух» і небажання ЗМІ 

поширювати цілком правдиву наукову інформацію про міфічне «глобальне 

потепління». Його немає і навряд чи настане, бо температура тропосфери 
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залежить не тільки від вмісту вуглекислого газу, а й від приблизно 9-10 інших 

астрономічних і геофізичних явищ, що мають аналогічну силу впливу. 

Немає підстав боятися перетворення України в пустелю. Слід об’єднатися 

для розвитку ноонаук, для створення і використання ноотехнологій — як 

виробничих, так і духовних. Ми запрошуємо усіх освітян і науковців 

приєднуватися до нашого Клубу «Антиколапс» (листом на адресу 

kvkorsak@gmail.com) і спільно поширювати інформацію про ноотехнології і 

ноонауки й перетворювати Україну в наукового і духовного лідера світу. Ми 

маємо можливість оприлюднювати якісні матеріали в міжнародних виданнях 

без обмеження кількості співавторів.  
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