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СЕРЕДНЯ ОСВІТА
Дмитр иева М.Г.

ФИЛОСОФСКАЯ ПРАКТИКА КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ
МЕТАПРЕДМЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА

Дмитриева Майя Георгиевна
кандидат философских наук, Научно-образовательный центр биофизических
исследований в сфере фармацевтики Санкт-Петербургского государственного
химико-фармацевтического университета
Несмотря на то, что метапредметный образовательный результат
обозначается ФГОС как необходимое условие достижения высокого качества
образования, до сих пор для большинства учителей, методистов, авторов
учебников и чиновников образования реализация метапредметного подхода
остается сложно реализуемым требованием, а его терминология – не вполне
ясной.
В то же время метапредметный подход в образовании – это необходимость,
продиктованная временем: простое усвоение лавинообразно увеличивающегося
потока информации сегодня становится не только неэффективным, но и
невозможным. Современный человек должен владеть не только системой
знаний, но и универсальными способами действий, чтобы оказаться способным
с их помощью самостоятельно добывать информацию о мире и преобразовывать
его. Это не просто требования второго поколения образовательных стандартов,
это жизненная необходимость сегодняшнего и завтрашнего дня.
ФГОС

определяет

метапредметные

результаты

образовательной

деятельности как «способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных
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ситуациях, освоенные обучающимисся на базе одного, нескольких или всех
учебных предметов».
А.В. Хуторской справедливо отмечает недостаточность такой трактовки в
связи с тем, что метапредметную деятельность нельзя свести к только
универсальной учебной деятельности: «Метапредметность характеризует выход
за предметы, но не уход от них. Метапредмет – это то, что стоит за предметом
или за несколькими предметами, находится в их основе и одновременно в
корневой связи с ними. Метапредметность не может быть оторвана от
предметности» [1]. Общеучебная деятельность относится к самому процессу
обучения, независима от предметов и может применяться к любому из них. Тогда
как метапредметная деятельность непосредственно связана с предметной
деятельностью, обеспечивая формирование целостной картины мира в сознании
ребёнка. Таким образом, метапредметность – не только деятельность, но и
содержание.
Сегодня открытым остается вопрос, каким образом на практике в основном
и дополнительном образовании могут быть реализованы метапредметные
принципы как для освоения универсальных учебных действий, таки и для
интеграции содержания образования.
Функции философии представляют ее областью знания, которая призвана
научить человека мыслить, постигать объективные природные и социальные
связи, отражающие единство мира, а также обеспечить нравственное развитие
личности, сознающей свои собственные цели обучения. Поэтому именно
философская практика может стать средством достижения метапредметного
образовательного результата в школе. Методологическое начало преподаванию
философии детям было положено в 1969 г. американским профессором Мэтью
Липманом, который предложил важную инновацию в педагогике: специально
разработанные рассказы для детей, направленные на то, чтобы пробудить в них
самостоятельные размышления о философских проблемах посредством
обсуждения этих текстов в группах. Смысл программы состоит в том, чтобы
© Дмитриева М.Г.
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научить детей рассуждать разумно, то есть обоснованно, логично, критично,
творчески. Умение рассуждать разумно - необходимое условие разумного и
ответственного социального поведения. Подробнее о творчестве Липмана можно
узнать в исследованиях Н.С. Юлиной [2].
Практика Липмана и его многочисленных последователей опровергает
сложившееся мнение о философии как об области сухого абстрактнотеоретического знания, наиболее оторванного от реальных жизненных проблем
и

недоступного

восприятию

ребенка.

В

действительности

принципы

предложенного подхода обеспечивают результат, который состоит в обретении
навыков разумного мышления и поведения. Условно эти навыки можно
подразделить на три группы- 1) исследовательские 2) когнитивные 3) социальнопсихологические и этические. Нетрудно видеть, что данная классификация
почти буквально соответствует группам УУД, принятым федеральным
государственным

образовательным

стандартом

и

обозначенным

как

личностные, познавательные, коммуникативные.
Можно сделать вывод, что философия практика по своей сути является
инструментом, изначально предназначенным для освоения общеучебных
умений.
С другой стороны, методику работы с метапредметным содержанием А.В.
Хуторской

связывает

с

освоением

структуры

фундаментальных

образовательных объектов (ФОО), ключевых сущностей, отражающих единство
мира и концентрирующих в себе реальность познаваемого бытия. «Учебный
метапредмет – образовательная система, базирующаяся на одном или
нескольких взаимосвязанных ФОО, а также соответствующих им проблемах,
деятельностях, компетенциях. Метапредмет описывает, задает корневую
структуру и содержание учебных предметов с более общих внешних целостных
позиций. Смысловое поле объектов познания метапредмета выходит за рамки
традиционных учебных дисциплин – на метауровень» [3]. В качестве
фундаментальных образовательных объектов могут рассматриваться, например,
10
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такие как «время», «город», «движение», «развитие», «парадокс», «проблема»,
«искусство», «вселенная», «справедливость», «гармония», «порядок» и «хаос»,.
Исследование таких ключевых сущностей связывает в целостную картину
знания, получаемые в ходе изучения конкретных школьных предметов и может
быть организовано внутри этих предметов в качестве метапредметных тем. Затем
результаты исследований могут быть представлены в ходе метапредметной
проектной деятельности. Очевидно, что предложенные здесь фундаментальные
образовательные объекты сами по себе являются классическими темами
философского исследования.
Можно сделать следующий вывод.
Обеспечивая переход от существующей практики дробления знаний на
предметы к целостному образному восприятию мира, метапредметный подход
выступает способом формирования теоретического мышления и универсальных
способов деятельности. Элементы философской практики, включенные в
программы основного и дополнительного образования детей, могут стать
эффективным

средством

достижения

метапредметного

образовательного

результата в современной российской школе.
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Таким образом для реализации метапредметного подхода необосвоение
которой представляет только деятельностный компонент метпредметного
образоваетельного результата.
стандарты
недостаток.

имеют
В

нынешней

его

существенный

версии

метапредметную

деятельность

предлагается свести к универсальной учебной деятельности. То есть
предлагается считать метапредметной деятельностью ту, которая относится
к

универсальным

планированию,

поиску

контролю,
На

самом

общеучебным
информации,
оценке

деле,

метапредметная

деятельностям:
сравнению,

целеполаганию,
анализу,

и
деятельность

синтезу,
т.п.

не

тождественна

общеучебной!
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Образование и усиление нового государственного образования –
Московского великого княжества создало условия для восстановления
разрушенной

монголо-татарским

нашествием

сильной

русской

государственности, а вместе с ней и новой системы охраны рубежей русского
государства.
Во второй половине ХIV века служба по охране рубежей Великого
Московского княжества сводилась к наблюдению за передвижением татарских
орд и доставке об этом «вестей» (донесений) в Москву, которую осуществляли
находившиеся далеко от московских рубежей «тайные караулы» и «скрытые
притоны» (места несения службы добровольных слуг московского князя).
В ХV веке московским князьям удалось создать в русских приграничных
городах так называемую сторожевую службу, задача которой заключалась в
наблюдении за выдвижением войска противника (либо его отдельных
грабительских отрядов) к русским рубежам, своевременном оповещении об этом
пограничных воевод и Великого князя. Длительные годы данная служба была
временной и организовывалась лишь на наиболее угрожаемых направлениях.
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Сторóжи фактически представляли собой до полка русской рати во главе с
князем или воеводой. [1]
Следует отметить, что в то начальное время не было границы в
современном её понимании. Русские князья возводили на окраинах своих
владений сторожевые башни и города-крепости, для защиты которых
выставлялись богатырские заставы и сторожевые отряды, высылавшие конных
наблюдателей - это была первая пограничная стража Руси. Киевские князья свою
деятельность

по

формированию

границ

государства,

обеспечению

их

безопасности организовывали посредством создания "засечных линий",
"богатырских застав", пограничных укреплений, и формирования специальных
дружин по их охрани ("порубежнников"), военных походов. С XIII века на
южных рубежах страны была возведена знаменитая "Засечная черта", для
защиты от нашествия монголо-татарских и крымских войск, которая, постепенно
продвигаяхь на юг, совершенстовалась и развивалась. [2]
Засечные черты (засечные линии), система инженерных оборонительных
сооружений на пограничных рубежах Рус. государства в 16–17 вв. С момента образования Др.-рус. гос-во вынуждено было вести непрерывную борьбу с племенами степных кочевников и некоторыми государствами Средней и Северной Европы. Для защиты от нашествий и набегов противника стали создаваться
специальные приграничные оборонительные фортификационные сооружения с
опорой на естественные (водные, рельефные, лесные и др.) препятствия. В соответствии с этим принципом были возведены «Змиевы валы». В 12 – нач. 13 вв.
на путях вероятного движения противника устраивались засеки. В 14 в. вел. кн.
владимирский Иван I Данилович для защиты юж. рубежей Владимирского вел.
кн-ва возвёл беспрерывную линию засек от р. Ока к р. Дон и далее к р. Волга.
Протяжённость отд. засек со временем увеличивалась, и они превращались в засечные линии. В 1520–30-х гг. по р. Ока стала создаваться оборонит. линия,
включавшая города-крепости Козельск, Калуга, Коломна, Серпухов, Муром,
Нижний Новгород и др. Южнее возводилась передовая линия, связывавшая го14
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рода Новгород-Северский, Путивль, Мценск, Пронск. В сер. 16 в. на основе этих
линий возникла Большая З. ч. Затем она была усовершенствована, а южнее построена Белгородская черта. Наиболее интенсивно шло строительство З. ч. во 2й пол. 17 в. В это время завершено сооружение Симбирской З. ч., создана предшественница Закамской укреплённой линии – Закамская З. ч. Продолжением
Белгородской З. ч. с 1650-х гг. стала Тамбовская З. ч., которая огибала с юга Тамбов и подходила к Шацку. Она включала Тамбовский большой вал длиной
в 50 км, 3 малых вала, неск. острогов и лесные засеки. В 1676–80 построена Пензенская З. ч., соединявшая Пензу с Симбирской З. ч. у г. Инсар. Затем она стала
частью Сызранской З. ч. В 1679–81 сооружена Изюмская З. ч., которая проходила от станицы Коломак через города Изюм, Царёв-Борисов, Валуйки и соединялась с Белгородской З. ч. у г. Усерд. В 1685 возведена Исетская З. ч. между реками Исеть и Тобол. З. ч. состояла из лесных завалов – засек, укреплённых земляных валов, усиленных дерев. конструкциями и башнями, рвов, частоколов, надолбов. В З. ч. входили города-крепости с постоянными гарнизонами, «стоялые
остроги» со сменными отрядами, разл. опорные пункты и др. укрепления. В оборонит. систему включались реки, леса, болота и глубокие овраги. В засечных (заповедных) лесах запрещалось производить заготовку древесины, прокладывать
дороги и тропы. Укрепления З. ч. в зависимости от характера местности имели
ширину от 40 м до 60 км. На наиболее опасных направлениях устраивались два
и более ряда укреплений. Для лучшего надзора и охраны З. ч. делились на звенья,
границы которых обозначались местными приметами. Во главе каждого из них
стоял засечный приказчик, который ведал отд. звеном или опорным пунктом засеки. В подчинении у него были поместные и приписные сторожа. Засечный приказчик отвечал за содержание засек, организацию надзора и охрану своего участка; подчинялся засечному голове и воеводе. Руководство строительством З. ч.
и организацией на них службы возлагалось на приграничных воевод (наместников), в подчинении у которых находились засечные головы. Охрана и оборона
З. ч. возлагалась на засечную стражу, в которую набирались преим. жители ок© Deák József
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рестных селений (по 1 чел. с 20 дворов). Эту задачу она решала совм. с гарнизонами городов-крепостей (от нескольких сотен до 1,5 тыс. чел.) и полевыми войсками. Засечная стража была вооружена топорами, пищалями, от казны получала
по 2 фунта пороха и столько же свинца. Во 2-й пол. 16 в. стража насчитывала от
30 до 35 тыс. ратных людей. Они охраняли черту станицами (отрядами), высылавшими от себя «сторожей» (разъезды), которые наблюдали за обширным районом перед З. ч. Для строительства З. ч. и содержания засечной стражи в 3-й
четв. 16 в. стал собираться особый налог – т. н. засечные деньги. З. ч. в значит.
степени укрепили охрану и защиту пограничных рубежей Рус. гос-ва, а также
способствовали заселению лесостепной зоны и освоению новых территорий выходцами из русских земель. С 18 в. опыт строительства З. ч. и организации на
них спец. службы широко использовался при сооружении пограничных укреплённых линий. [3]
Объединив к началу XVI в. под своей властью практически все земли
северо-западной и северо-восточной Руси, Московское государство вошло в
непосредственное соприкосновение со Швецией, Польшей, немецкими землями,
татарскими ханствами. Эти государства, включая и саму Москву, имели
достаточно амбициозные устремления и далеко идущие планы, направленные на
расширение своих прав на всё новые и новые территории, на укрепление
экономического и военно-политического влияния в Центральной и Восточной
Европе. В результате возникали бесконечные межгосударственные конфликты и
споры, которые достаточно часто разрешались с помощью военной силы. Только
в первой половине XVI в. крымский хан предпринял 48 грабительских военных
походов на Русь. [1]
Государство в Крыму в 1443-1783 годах. Выделилось из Золотой Орды. С
1475г. вассал Турции. Столица с нач. XVI века - г.Бахчисарай. Крымские ханы
совершали набеги на русские, украинские, молдавские и польские земли.
Ликвидировано в результате русско-турецких войн, территория присоединена к
России в 1783 году. [4]
16
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В ХVI веке великие князья и государи всея Руси на западных участках
границы государства обеспечивали его безопасность постоянным пребыванием
вблизи границы полков русской рати, которые в определенной степени стали
решать и задачи карантинного контроля в пределах приграничных территорий.
На южных и юго-восточных рубежах России в летние месяцы основные силы
русской рати несли в составе полков так называемую «береговую службу».
Основные силы собирались на берегах рек Ока, Угра и некоторых других.
Впереди этих полков за пределами владений Великого княжества Московского
в летние месяцы была специально организована сторожевая и станичная служба.
В последней четверти ХVI века с образованием и значительным укреплением
Русского централизованного государства, с развитием в нем стройной системы
государственного управления (в основе которой лежала деятельность различных
Приказов), с развитием правовой системы (здесь мы в первую очередь говорим
о двух знаменитых Судебниках) служба по охране «государевых рубежей»
получила

принципиально

организовываться на
постановлений

(т.

н.

новое

основании

устройство.
нескольких

Боярских

приговоров,

Впервые

она

взаимосвязанных
важнейшие

из

стала

боярских
которых

рассматривались и принимались Боярской Думой), что впервые послужило
основанием к появлению в России специальной нормативной базы в области
организации

специальной

государственной

службы,

принципиально

отличавшейся от других служб и призванной максимально обезопасить
«государевы рубежи» от «прихода людей воинских». Именоваться она стала
сторожевой, станичной и полевой службой. В конце ХVI века она достигла
своего

расцвета.

Служба

имела

военно-оборонительный,

скрытный,

разведывательно-поисковый характер. Во многом принципы организации этой
службы в последующем легли в основу служебной деятельности отечественных
пограничных структур (казачьей пограничной стражи, пограничной таможенной
стражи, отдельного корпуса пограничной стражи, пограничной охраны,
пограничных войск и, наконец, сегодняшних пограничных органов федеральной
© Deák József
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службы безопасности). Именно тогда были сформулированы классические
принципы организации пограничной службы, которые не утратили своего
значения и в наши дни: ее непрерывность по времени и месту; сосредоточение
основных

усилий

на

направлениях

вероятного

движения

противника;

скрытность построения; тесное взаимодействие с регулярными войсками;
оперативное информирование центра и регионов о положении дел на границе;
самостоятельность в принятии решений и право на разумную инициативу.
Сторожевая и станичная служба стала не только элементом обеспечения
безопасности Русского государства, но и инструментом его активной
пограничной политики, средством неуклонной земледельческой колонизации
юго-восточных территорий. При этом она была прочно встроена в систему
военно-оборонительных мероприятий страны, имея при этом свои ярко
выраженные функциональные обязанности. Более подробно об особенностях
организации сторожевой, станичной и полевой службы будет сообщено сегодня
в первом содокладе. В период «Смутного времени» в России служба на рубежах
и границах России не неслась. Ее восстановление началось лишь с восшествием
на русский престол династии Романовых. С некоторыми изменениями вся
система организации системы охраны и обороны границ России в ХVII веке
повторяла отечественный опыт в этой области накопленный к концу ХVI века.
[1]
Государственная граница, линия (и проходящая по этой линии условная
вертикальная плоскость), определяющая пределы территории государства (суши, вод, недр и возд. пространства) и соответственно пределы действия гос. суверенитета. Г. г. отделяет территорию государства от территорий др. государств
либо от междунар. территорий (напр., от открытого моря). Границы между соседними государствами на суше устанавливаются, как правило, в договорном порядке. Процедура установления границ включает делимитацию (лат. delimitatio – установление) – договорное определение общего направления линии
Г. г. и демаркацию (лат. demarcatio – разграничение) – установление Г. г. на
18
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местности. Мор. границы устанавливаются в соответствии с нормами междунар.
права (если территориальные воды государства граничат с открытым морем) либо по соглашению между государствами о линии прохождения Г. г. (если территориальные воды, разделяющие государства, близко соприкасаются). Каждое государство устанавливает особый режим Г. г. (правила пересечения границы лицами и транспортными средствами), а также пограничный режим (правила въезда/прохода, врем. пребывания, передвижения лиц и транспортных средств, хозяйств., промысловой и иной деятельности в пограничной зоне и т. п.). В целях
обеспечения безопасности своих Г. г. государства вправе принимать все необходимые меры, включая применение вооруж. силы. В РФ вопросы, связанные с
Г. г., регламентируются Законом РФ «О Государственной границе РФ» (1993).[5]
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Товажнянська О.Л., Різниченко О.К.

ОЦІНКА РІВНЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ
У ПЕРІОД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ ТА ПЕРЕД СКЛАДАННЯМ
ПІДСУМКОВИХ ІСПИТІВ

Товажнянська Олена Леонідівна,
д. м. н., професор, завідувач кафедри неврології Харківського
національного медичного університету
Різниченко Олена Костянтинівна,
к.мед.н., доцент кафедри неврології
Харківського національного медичного університету
Актуальність: У своїй педагогічній практиці ми часто спостерігаємо
фізичне та емоційне нездужання у студентів-медиків на тлі інтенсивного
навчального стресу, що розвивається через велику кількість інформації,
особливо в період екзаменаційної сесії та перед підсумковими заняттями. Значне
та тривале психоемоційне напруження може призводити до суттєвого зниження
якості життя та можливому виникненню психосоматичної патології. За
визначенням ВООЗ, якість життя - це інтегральний показник фізичного,
емоційного, психологічного та соціального функціонування пацієнта, що
ґрунтується на його суб'єктивному сприйнятті [1].
Мета дослідження: Оцінити рівень якості життя (РЯЖ) студентів-медиків
у період екзаменаційної сесії та перед складанням підсумкових іспитів.
Матеріали

та

методи:

Ми

провели

опитування

100

студентів

Харківського національного медичного університету у період екзаменаційної
сесії та перед складанням підсумкових іспитів. Серед них було 32 хлопці та 68
дівчат, віком від 18 до 25 років. Для дослідження використовувався
стандартизований опитувальник SF-36 (SF-36 Health Status Questionnaire), що
20
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більшою мірою відображає ступінь задоволення тими аспектами життя людини,
що впливають на її стан здоров'я. Цей опитувальник налічує 36 питань, шо
згруповані у вісім показників: фізичне функціонування, тілесний біль, загальне
здоров'я, рольова діяльність, соціальне функціонування,

життєздатність,

психічне здоров'я та емоційний стан. Кожен показник складений таким чином чим більше його значення (від 0 до 100), тим краще оцінка. На основі отриманих
даних формуються два параметри: фізичний та психологічний компоненти
здоров'я [2, 3].
Результати: у всіх студентів, що брали участь в опитуванні були виявлені
зміни РЯЖ, при чому як у фізичному так і у психологічному компонентах.
Фізичне функціонування зменшилось на 30 %, рольова діяльність – на 20%,
соціальне функціонування та життєздатність – на 10% та 15% відповідно, а
психічне здоров’я та емоційний стан зазнали найбільшого зниження – на 50%.
Висновки: таким чином, опитувальник SF-36 продемонстрував чітко
виражену негативну динаміку РЯЖ студентів-медиків у період екзаменаційної
сесії та перед складанням підсумкових іспитів. Для корекції фізичного
функціонування та емоційний стану студентів, а також для запобігання
виникненню можливої психосоматичної патології, є доцільним короткострокове
використання седативної терапії та сеанси психотерапії у групах ризику [4].
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Харків, Україна
Анотація. Коц С. Н., Коц В.П., Зоренко М. В. У роботі представлено
міркування про ситуацію людини в стані депресії та проводиться аналіз різних
поглядів, результати перебування людини та виходу її із депресії. Вказується на
те, що депресія стимулює інтелектуальну та творчу діяльність після виходу із
пригніченого стану.
Ключові слова. депресія, тривожність, стресостійкість, емоції

© Коц С.М., Коц В.П., Зоренко М.В.

23

Сучасні тенденції та
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки
Спеціальна освіта

www.openscilab.org

На сьогоднішній день проблема стресу та підвищеної тривожності дуже
актуальна[6,9-11], як їх профілактики [1-5,7,8] у зв’язку із пандемією COVID19.
Оскільки людина зараз у час пандемії COVID19 знаходиться під сильним
навантаженням і відмічається чимала дія різних подразників соціальних,
психологічних та фізіологічних на нервову систему, психіку людини, що
позначилось на погіршенні психічного здоров’я населення України.
Зараз під час пандемії, по-перше, людей переслідує страх захворіти.
При цьому вони можуть перейматися через незначні дії і перебільшувати їх,
надавати їм ірраціонального гіпертрофованого змісту. Різні опитування щодо
стану здоров’я виявляють, що багато дорослих повідомляють про певні негативні
наслідки для свого психічного здоров’я та самопочуття (порушення сну,
проблеми із апетитом, травленням, часте використання алкоголю, актуалізація
шкідливих звичок та інш). Зрозуміло, що не мало важливим є саме економічний
спад. Ще складніше стало в у мовах пандемії людям, які вже страждають на
психічні захворювання та розлади вживання наркотичних речовин.

Багато

людей знаходяться у хронічному тривалому психоемоційному стресі. І цей стрес
наявний в умовах зменшення рухової активності, емоційного самовираження,
адекватної самооцінки, свободи вибору інтенсивності, темпу, послідовності
діяльності , режиму діяльності,

відсутності чітких перспектив подальшого

працевлаштування та кар’єрного росту.
Постійний хронічний

психоемоційний стрес, безнадійність, відчуття

незахищеності, хвороба, смерть близьких в період пандемії COVID19 може
обумовити розвиток депресії у сучасних людей. Сам діагноз депресія уже є для
людей страшним. Його бояться. Але якщо вже так сталося, то необхідна
допомога і людей поряд (близьких, рідних, друзів), так і спеціалістів в сфері
психічного здоров’я. Однак дуже важливим є усвідомлення самою людиною
свого стану та саме того, що їй необхідно робити в цій ситуації. І тут працює
правило «зміни кута зору» на ситуацію – треба шукати плюси в ситуації, що
склалася.
24

© Коц С.М., Коц В.П., Зоренко М.В.

www.openscilab.org

Сучасні тенденції та
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки
Спеціальна освіта

«Які можуть бути плюси в ситуації хвороби депресії?» - перше питання,
що виникає. Треба поглянути на ситуацію таким чином, що якби така зміна
роботи нашої нервової системи не давала нам можливості існувати і ослаблювала
б людство,

то така особливість давно б зникла… А, отже, оскільки така

особливість роботи мозку не зникла, то схильність до депресій – корисна та
необхідна людству властивість. Можна розцінювати, що депресія для чогось
необхідна – як підвищення температури, яке допомагає імунній системі
побороти інфекцію. Ще Чарльз Дарвін запевняв, що саме пригнічений стан
заставляє тварину вибрати найбільш сприятливий спосіб життя.
Мудрий вислів Ніцше варто в ситуації депресії пригадати: «Те, що нас не
вбиває, робить нас сильнішими». За спостереженнями науковців, люди, що
перенесли депресію, потім краще справляються із життєвими випробуваннями.
У таких людей більш міцне здоров’я і стабільна психіка. При чому у жінок в
більшій мірі. Вказують також, що у представниць слабкої статі, що хоча б раз у
житті побувала у затяжній депресії, тривалість життя на 20 % більше, ніж у їх
безтурботних подружок.
Філософ американець Джонах Лерер говорить, що депресію запускає
мисленнєвий процес, який називається «румінація» (від. лат.ruminare – «жувати
жувачку». При депресії мозок зациклюється на нав’язливих роздумах, прокручує
одні і тіж думки. На думку Джонах Лерер , це звичайна собі здорова реакція
організму на серйозний удар по психіці, наприклад, початок війни, загибель
рідної людини чи інше: «пережовуючи», людина готується до нового способу
життя та навчається на здійснених помилках.
Зрозуміло, що основний симптом депресії – нездатність відчувати
задоволення, втрата цікавості до їжі, сексу і спілкування. Але така ситуація має
дієвий побічний ефект – не дає можливості відволіктися від проблеми і теми, яка
турбує. Вчені, які вивчали активність мозку хворих на депресію за допомогою
томографу, виявили: хандра активізує ті ділянки головного мозку, які
відповідають за концентрацію уваги і аналітичне мислення. Мозок весь час
© Коц С.М., Коц В.П., Зоренко М.В.
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працює, щоб знайти вихід із ситуації, яка склалася і не допустити її у
подальшому. Звичайно досліджено сотні біографій вчених і художників та
показано, що успішні представники творчих професій страждають серйозною
депресією у 8 разів частіще, ніж у середньому за статистикою. Понурість та
смуток сприяють концентрації на головній думці, а впертість – одна із важливих
рис творця. Таким чином, депресія стимулює інтелектуальну та творчу
діяльність.
Смуток та хандра притаманна не лише людині, а майже усім ссавцям: і
мавпи, і собаки, і слони час від часу впадають у хандру. Зоологи вважають, що
такий стан служить сигналом для племені – соплеміннику потрібна допомога та
підтримка племені. Таким чином, депресія – це спосіб привернути до себе увагу.
Австралійський психолог Джозеф Форгас запропонував групі студентів
пройти тест, на виявлення рівня інтелекту. Але цей тест був несправжній. Після
тесту було озвучено підготовлені зарані результати: одних спеціально
порадували фальшивими високими балами, інших, навпаки, засмутили дуже
низькими балами. Потім запропонували поділитися із незнайомцями і ніби
нужденними виданими за проходження тесту грошима винагородою. Ті, кому
повідомили про фальшиві високі бали, хто перебував у ейфорії від результату
тесту, обрали залишити всю винагороду собі. А ті, хто отримав дуже низькі бали
по тесту на інтелект, легко ділилися з нужденними. Тобто, перші проявили такі
негативні почуття – як жадність, егоїзм, а ті, що були пригнічені – проявили
великодушність та доброту. Отже, депресія робить нас більше людьми.
Таким чином, шукаючи плюси навіть у такому сумному становищі, можна
побачити додаткову мотивацію та способи вийти із депресії та навіть отримати
поштовх та трамплін для досягнення успіху.
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ПРОФЕСІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В
ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Распутіна Анна Юріївна
студентка Криворізького державного педагогічного університету
Древняк Лада Петрівна
асистент кафедри дошкільної та технологічної освіти
Криворізького державного педагогічного університету
Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку інклюзивної
освіти актуальним є питання організації співробітництва фахівців, результатом
якої має бути максимально комфортне освітнє та розвивальне середовище не
тільки для дітей з типовим розвитком, а й у тому числі вихованців з особливими
освітніми потребами. Саме тому однією з нагальних тем інклюзії є формування
кадрового складу інклюзивних навчальних закладів.
Дослідження проблеми розвитку педагогічної співпраці здійснюється
зарубіжними та вітчизняними науковцями. Серед вітчизняних науковців не
можна не зазначити Н.В. Єлізарову та Г.А. Цукерман, які безпосередньо
звертаються до особливостей навчальної взаємодії. Звертаємось до наукового
доробку А.А. Колупаєвої, Е.А. Данілавічютє та С.В. Литовченко, які в
навчальному курсі «Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному
закладі» розкривають питання професійної співпраці та дають змогу якісного
розуміння побудови виробничих стосунків, які є надзвичайно важливими для
інклюзивного середовища. Зарубіжні автори, такі як Р. Селман та М. Хаузен
розкривають питання співпраці виходячи з концепцій гуманістичної та
когнітивної психології. [1, c. 34]
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Теоретичний аналіз наукового доробку вчених переконливо доводить, що
питання

професійного

співробітництва

в

інклюзивному

середовищі

є

актуальним, та потребує подальшого вивчення.
Інклюзивна освіта – освіта, яка будь-якій дитині, не дивлячись на особливі
фізичні, інтелектуальні, соціальні, емоційні або мовленнєві потреби, надає
можливість бути включеним в загальний навчальний та виховний процес, що в
подальшому є великим плюсом, адже це допомагає «підростаючій людині» стати
повноправним членом суспільства.
Інклюзивна модель освіти охоплює: [5]
- систему освітніх послуг: адаптацію навчальної програми та плану,
фізичного середовища, методів і форм навчання, залучення батьків;
- співпрацю з фахівцями;
- створення

позитивного

клімату

у

навчальному

та

виховному

середовищі.
Інклюзивна освіта є принципово неможливою без належної організації
професійної взаємодії фахівців, що є базовим компонентом формування
інклюзивного освітнього середовища. Професійна взаємодія – це сприяння
досягненню індивідуальних та загальних цілей кожного учасника шляхом
прислуховування один до одного. Зазначимо на основних принципах командної
роботи

фахівців,

які

запропонували

Е.А.

Данілавічютє

та

С.В. Литовченко: [2, c. 25]
1. Діалогізація взаємодії. Цей принцип означає прийняття педагогами
ситуації співробітництва та відмову від власної позиції, тобто – допомагає
педагогам слухати один одного.
2. Проблематизація. Цей принцип направлений не стільки на професійну
взаємодію «фахівець-фахівець», а скільки на співпрацю «фахівець-дитина», адже
він налаштовує педагога на стимулювання дослідницької активності вихованців.
3. Персоніфікація. Третій принцип має на меті навчити фахівця адекватно
виражати переживання і відмовлятися від ролі вчителя, від «масок».
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4. Індивідуалізація. На наш погляд, цей принцип чи не найважливіший у
всій роботі фахівців інклюзивного навчального закладу, адже він спонукає до
визначення індивідуальних здібностей кожної дитини, побудови тих способів та
методів навчання і виховання, які б відповідали особливостям учнів.
Командна робота є запорукою успішної реалізації моделі інклюзивної
освіти, адже тільки систематична взаємодія педагогів та батьків буде сприяти
досягненню навчальних завдань та загальної цілі – реалізації потенційних
можливостей дітей та підготовки їх до життя.
Характерними ознаками командної роботи в умовах інклюзивного
навчання є: [5]
- рішення стосовно методів роботи з дитиною приймаються колективно;
- члени команди несуть колективну відповідальність за результат;
- батьки є рівноправними членами команди;
- всі члени команди мають рівний статус і вважаються однаково
важливими;
- знання та вміння представників різних дисциплін інтегруються під час
розробки та реалізації навчального плану роботи з дитиною.
В умовах інклюзивного навчального закладу один з найактуальніших
питань є створення спеціальних умов та здійснення психолого-педагогічного
супроводу вихованців з ООП. Аби реалізувати ці ідеї необхідно притримуватися
двох основних взаємозалежних напрямків, які є важливими та невід’ємними у
питанні

співпраці

педагогічного

колективу:

[3, 4]
Перший напрям має на меті зміну підходів у навчальному процесі до
дитини, тобто педагог має застосовувати спеціальні методики та адаптувати
методи і засоби навчання.
Другий

напрям

реалізує

психолого-педагогічний

та

корекційно-

розвивальний супровід дітей з особливими освітніми потребами, що
безпосередньо здійснюється корекційними педагогами та психологами.
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Таким чином, робота педагогів закладу з інклюзивною формою
навчання спрямована на всебічний розвиток дитини та підготовку її до
самостійного життя.
Доробок вітчизняних та зарубіжних вчених доводить, що наразі
інклюзивна освіта не може обійтися без професійного педагогічного
співробітництва, адже наявність у дітей різних специфічних порушень потребує
втручання різнопрофільних фахівців.
Важливо пам’ятати, що тільки через визнання інклюзії як єдиної стратегії,
повагу до всіх членів команди фахівців та чіткий розподіл ролей членів педагогів
дозволить комплексно та ефективно вирішувати проблеми дитини та її родини,
оптимально використовуючи ресурси фахівців, що беруть участь в командній
роботі.
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Introduction
One of the main tasks of education is to prepare the child for future life and form
vital competencies. This could be achieved through the integration of educational
disciplines. Schoolchildren often learn many less interrelated subjects. How will they
be able to form a complete picture of the world from independent fragments after 12
years of schooling? Given that child’s perceptions of the period when he or she begins
to attend school, fragmented knowledge in individual lesson will not help him or her
to form a complete picture of the world. Many teachers take this into account and
periodically apply an integrated lesson, which, due to the peculiarities of the child's
thinking, creates quite favourable conditions for learning.
Inconsistencies are often found in curricula and pedagogy in terms of bilingual
education. These inconsistencies exist within the program, between subjects,
pedagogy, and more. There is often a gap between subject content (eg. science, math,
history) and language curricula.
34
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The CLIL method (Language and Subject Integrated Learning) is a dual-focus
educational approach in which a second language is used for both subject and language
teaching. Linking outcomes related to subject content, language, and learning skills is
quite challenging. The first step is to decide what language skills students need to have
(the language required for a particular subject content) to master the subject content. A
language that would help but is not absolutely necessary (language compatible with the
content) goes into the background to learn the subject, although it also needs support.
Language that is compatible with the subject content becomes important when students
try to express their thoughts on the topic under study. As a result, content-compatible
language is often what students are really interested in. It can sometimes act as a
foundation on which to base the language necessary for content.
According to Claud, Genesee and Hamayan the language necessary for the subject
matter includes 1) technical vocabulary ("taxonomy", "numerator"), 2) special
expressions ("not so common", "common ancestral species") 3) the polysemic meaning
of words ( voice, kind), 4) syntactic features (passive construction, complex sentence)
and 5) language functions that dominate a certain content area of the lesson (informing,
defining, analyzing, classifying, presupposing, explaining, approving, etc.). These
language skills are needed for students to master concepts, to ask questions, to explain
comprehension, to demonstrate mastery, and to learn subject content further (Claud et
al., 2000).
The expression "linguistic requirements" includes many layers and systems of
language resources, genre schematic structure, linguistic functions (eg expressive
cause and effect), lexical-grammatical resources that students must master in order to
successfully participate in various tasks and activities as a confident learner.
According to Derewianka (1990), students are represented as active learner agents
who perform a variety of roles (e.g., as observers, recorders, researchers, and authors)
under the guidance of teachers. Content learning is achieved not by memorizing the
“modeled answers” given by teachers, which is a common practice in classrooms. The
learning process is viewed as a result in the context of experiences shared through
© Nino Modebadze, Tamar Mikeladze, Natela Bagatrishvili
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mutual assistance with teachers and peers (Rose and Martin, 2012). Using a similar
approach, subject teachers / specialists and language teachers / specialists can
collaborate in curriculum development and planning.
When using the CLIL method, the following issues should be considered when
planning the assignment: 1) the purpose / topic of the subject / content material, 2) the
learning activity; 3) student role, 4) key lexical items, 5) language functions (language
patterns), 6) genre (comprehension and use).
Identifying the language requirements of different subjects and making a
curriculum, answers the question of what we should teach; However, we also need to
plan how we should teach. For example, a scaffolding approach can be used to clearly
teach genres and language resources that are useful for participating in learning
activities in a variety of subjects. According to Gibbons (2009), the activity should
consist of the following stages: preparation, focus, assignment, assessment,
dissemination (see, Figure 1).

Figure 1. The stages of integrated lessons
Teaching with this approach should be based on the following principles (Gibbons
2009, pp. 152–158):
1. Teaching is based on students' prior knowledge and their current language skills
(both native and target language), while at the same time incorporating new content
and language objectives;
2. Clear learning objectives are known to students;
3. Assignments are planned in such a sequence that each assignment serves to
"build" a further assignment;
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4. A variety of organizational structures are used (pair work, group work,
individual work, involvement of the whole class by teachers)
5. The curriculum is not simplified, on the contrary it is enhanced: teachers use
the "abundance of messages" (ie ideas are presented in a variety of ways, including
rhetorical strategies and genres, visuals (pictures), as well as academic social practices
such as classroom / laboratory research practices).
Creating a curriculum based on thematic units for the entire academic year and
beyond requires a great deal of time and analysis; Most importantly, continuous
discussion and collaboration between both subject specialists and language specialists.
However, drawing up a curriculum helps to increase the awareness of language
teachers about different learning activities and assignments in different and cognitive
uses of the language when teaching different subjects.
CLIL method in teaching science subjects
According to Osborne, science without literacy is like a ship without a sail. In
order to understand the importance of language in science education, we need to
understand the importance / role of language in this or that culture. (Osborne, 2010).
Language is inseparable from science and science education. Language is the means of
creating and understanding science. Language is a fundamental means of obtaining a
natural education, as it is through language that communication is established in the
lesson. For example, giving instructions and conducting research procedures in order
to perform thoughtful actions. Science is a process of research conducted through
language, engaging in debate, discussion, reasoning, and more. Wellington & Osborne
argue that language is a major barrier for many students in learning science. The main
goal of science education is to support students to use scientific language to construct
and understand knowledge and experience. From a linguistic and semiotic point of
view, it is important for science education not only to understand the essence of this or
that event, but also to explain and analyze tables, diagrams and graphs (Wellington &
Osborne, 2001). Markic points out that it is important to develop all four language
© Nino Modebadze, Tamar Mikeladze, Natela Bagatrishvili
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skills when teaching science in the classroom: writing, reading, listening, speaking
(Markic, 2014).
Basically, in the science teaching process, students work in groups of 3-4
students while conducting research. At the elementary level, they are mainly guided by
the instructions prepared in advance by the teacher. Naturally, reading, listening, and
speaking competencies are particularly developed at this time, although this does not
mean that the development of written competence should be delayed. The basis for all
this is the achievement of the Georgian National Curriculum (2018-2024) in terms of
research at the elementary level. "The aim of teaching subjects united in the group of
natural sciences is to arise the student's interest and share the basics of natural sciences,
to develop research skills, which will allow them to know and grasp the world, to feel
responsible for themselves, society and the environment.“ For educational purposes,
the curriculum provides for the solution of specific tasks. One of these tasks is to
develop communication skills, for which it is important to use verbal tools - words,
their consonants and sentences.
In 2020, within the framework of the EU-funded ESTA project in Georgia, it was
planned to teach science subjects and the Georgian language with CLIL method at the
primary school level in several regions with minority population, for whom Georgian
is the Second Language.
A teacher guidance document in the learning process is a national curriculum.
According to the natural sciences standard, in grades I-IV, according to the direction
"Bodies and events", one of the achievable results is the characterization of the
properties of bodies and their constituent materials / substances, and the result to be
achieved in the direction of "scientific research" is participation in practical activities
and demonstration of elementary research skills. According to the standard of Georgian
I-IV level, the direction of the results of "verbal skills" is listening to different types of
texts defined by the standard, comprehension and retelling, proper use of familiar
vocabulary and linguistic-syntactic constructions, use of familiar verbal strategies
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according to the purpose. As for reading skill, reading and comprehension of different
types of texts is defined by the standard.
In the table 1, a study map, how language competence can be enhanced in the
above-mentioned results-oriented natural science learning process using the ClIL
method, is presented. The study map was planned in cooperation with the natural
sciences and Georgian language teachers.
Table 1. A study map for the science lesson
Purpose / topic of the subject / content material
Learning activities
The role of the student
Key lexical units

Language Functions (Language Patterns)
Genre (understanding and use)

Study of easily observable properties of substances
Research, drawing, recording, presenting a task
Researcher, Presenter
Instruction, experiment, research question, plan,
stage, sequence, table, report;
Observation,
description,
investigation,
data
collection, analysis, inference;
Substance, mass, volume, color, size;
Sugar, water, paint, dinner spoon, teaspoon, glass cup,
plastic cup, metal spoon, plastic spoon;
Aqueous, sugary, brine;
Red, yellow, green, blue, white, black, dark in color,
light in color, transparent;
Faster - faster, slower - slower;
Start - final, start - finish, fast - slow, easy - difficult,
heating – cooling
Assumption, reasoning, substantiation, argumentation
Graphic organizers, making a table, describing
photos/experiment, research report

Conclusions
In this paper, the importance of integration of language and science subjects is
discussed. The questions how and what should be taught with CLIL method were
reviewed. The example of the study map (Grade I-IV) for a science class was presented
(in English language) which could be used in schools in the regions with ethnic
minorities, Georgia, for whom Georgian is the Second language. For the future research,
needs analysis should be carried out and experimental teaching with CLIL approach
should be conducted in such schools.
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КОНЦЕПЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ
Оксана Бризицька, Людмила Боряк
Національний фармацевтичний університет
м. Харків, Україна
Органічна хімія у вищій фармацевтичній освіті є загальнотеоретичною
базовою дисципліною у системі підготовки фармацевта. Систематичне вивчення
закономірностей хімічної поведінки органічних сполук у взаємозв'язку з їх
будовою і формування на цій основі творчого хімічного мислення необхідне для
успішного засвоєння профільних дисциплін. Без цих знань неможливо оволодіти
фармакокінетикою ліків (метаболізму, всмоктування, розподілу, екскреції),
біофармації, токсикології та токсикокінетики ліків, біохімії та медичної хімії,
зокрема мішень-орієнтованого пошуку ліків, ліганд-рецепторної взаємодії. На
сучасному етапі без теоретичних знань та практичних умінь з органічної хімії
неможливий відбір та пошук нових ліків, розуміння аспектів їх молекулярної
фармакології. Сучасна класифікація лікарських засобів базується на уявленнях
про класи органічних сполук, наприклад, так звана анатомо-терапевтичнохімічна класифікація ЛЗ (АТС), яку неможливо якісно засвоїти без знань
функціональних класів органічних речовин.
В основу вивчення дисципліни покладено блокову систему. До першого
блоку входять теоретичні питання органічної хімії, що стосуються: класифікації
та номенклатури органічних сполук, теорії хімічного зв’язку та взаємного впливу
атомів в молекулах органічних сполук, класифікація органічних реакцій і
реагентів.
Другий блок поділено на декілька структурних підрозділів. Він
розпочинається з вивчення вуглеводнів: насичених та ненасичених, аліфатичних
© Бризицька О.А., Боряк Л.І.
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та ароматичних, що складає окремий змістовий модуль. Потім масив матеріалу
розглядають відповідно до класифікації органічних сполук за природою
функціональних груп, адже вивчення фармацевтичної хімії передбачає розгляд
матеріалу саме за такою класифікацією лікарських субстанцій. Галогенопохідні
вуглеводнів разом з нітрогено- (нітро-, аміно-, азо-, діазосполуки) та
оксигеновмісними сполуками (спирти, феноли, альдегіди та кетони) входять до
матеріалу другого змістового модуля. Зважаючи на важливу роль карбонових
кислот в обміні речовин живого організма та широке розповсюдження похідних
карбонових кислот серед лікарських засобів цей матеріал винесено в окремий
змістовий модуль, який розпочинає вивчення природних сполук. Гетероцикли та
терпеноїди завершують вивчення органічної хімії окремим модулем. Зокрема,
наповнення кожного модуля стосується способів добування, хімічних
властивостей та застосування в фармації.
Яскравою ілюстрацією теоретичного матеріалу служить виконання малого
практикуму та синтезу органічних сполук. До кожної з тем лабораторного
заняття підібрані хімічні досліди, які наочно демонструють вибрані способи
одержання, хімічні властивості та реакції ідентифікації найважливіших в
фармації класів органічних сполук, що закладає хорошу базову підготовку для
вивчення спеціальних предметів.
Для контролю успішного засвоєння матеріалу застосовується логічний
системний підхід, який дозволяє встановлювити зв’язок між класами органічних
сполук.
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ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ
СУЧАСНОЇ ЕСТРАДНОЇ ПІСНІ
Вольницька Вікторія,
магістр спеціальності «Музичне мистецтво» МНУ імені В.О.Сухомлинського
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доктор мистецтвознавства, доцент кафедри музичного мистецтва МНУ імені
В.О.Сухомлинського (науковий керівник)

Анотація. У статті здійснено аналіз історико-культурних подій 50–60-х
рр. ХХ ст. які активізували діяльність концертних закладів і організацій та
вплинули на розвиток сучасної естрадної пісні. Здійснено аналіз документальних
матеріалів, що розкривають історію становлення сучасної української естрадної
пісні. Досліджено теоретичні засади та стилістичні особливості майстрів старшої
генерації вітчизняної музики. Закцентовано увагу на періодизацію етапів
формування естрадного пісенного репертуару того часу, що мав суттєві
відмінності на рівні жанрового розмаїття та виконавських засобів, які у
подальшому вплинули на процес розвитку української естрадної пісні.
Ключові слова: авторська пісня, естрадна пісня, пісенний жанр, музичне
мистецтво.
Постановка проблематики дослідження. У сучасному науковому
дискурсі заявлена проблематика представлена ґрунтовними дослідженнями,
проте сьогодення, з його прискореним темпом змін, спонукає по-новому
поглянути на естрадно-пісенне мистецтво з точки зору розвитку його художніх
тенденцій, творчого потенціалу та відповідності потреб аудиторії. Разом із тим,
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потреба в поглибленому культурологічному аналізі мистецтва музичної естради,
виробленні принципів нового бачення історії вітчизняного естрадного
мистецтва, цілісному, системному вивченні тенденцій розвитку української
естрадної пісні та її ролі у розвитку музичної культури України висуває
необхідність в детальнішому розгляді проблеми. У зв’язку із цим, метою даної
статті є дослідження особливостей становлення української естрадної пісні в 5060-ті роки ХХ ст.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження процессу
становлення української естради має достатньо ґрунтовні теоретичні праці,
проте й до сьогодні не вичерпало своєї актуальності та отримало нові ракурси у
своєму розвитку, зокрема: соціологічний, психологічний, культурологічний,
музикознавчий, тощо. Зокрема,
присвячено

наукові

праці

О. Сапожнік[12],В. Чепеленка[16],

характеристиці

окремих

А. Жебровської[8],
Д. Бабича[3],

його

етапів

І. Лепши[7],

М. Вишневської[4],

Н. Поповича[11], В. Токарєва[13,14,15] та ін. У працях цих дослідників
закцентовано увагу на тому, що засвоєння духовних цінностей національної
музичної культури має історичне значення для розвитку суспільства загалом.
Виклад результатів дослідження. Мистецтво естради в УРСР у 50-і роки
ХХ ст. активно розвивалося, чому сприяла демократизація художньомистецького життя, інтерес до невичерпних скарбів народної творчості, пошук
нових образно-виражальних засобів й збагачення традиційних, що позначилося
на розвитку українського музичного мистецтва загалом. На з'їздах Спілки
композиторів України (IV-го у 1962 р., V-го у 1968 р.), обговорювались актуальні
проблеми розвитку композиторської творчості, теоретичного й історичного
музикознавства, музичної критики, роботи з творчою молоддю, музичноестетичного виховання підростаючого покоління. Продовжували творити
майстри старшої генерації вітчизняної музики, зокрема Б. Лятошинський,
Л. Ревуцький, С. Людкевич, М. Колесса, М. Тіц, В. Борисов, Ю. Мейтус та інші.
Крім того, свою частку у розвиток естрадної пісні внесли композитори, чия
44
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творча діяльність розпочалася у 40-50-ті рр., зокрема: К. Домінчен, В. Кирейко,
А. Кос-Анатольський, Г. і П. Майбороди, І. Шамо та ін.. Наприкінці 50-х початку 60 рр. прийшло нове покоління творців української музики: В. Бібік,
О. Білаш, Б. Буєвський, Л. Грабовський, В. Губаренко, Л. Дичко, Ю. Іщенко,
І. Карабиць, Л. Колодуб, Г. Ляшенко, В. Сильвестров, М. Скорик, Є. Станкович,
В. Філіпенко, та інші. У цей час поступово зміцнювалася матеріальна база
музично-освітніх установ, відкривались нові навчальні заклади, будувалися
приміщення з концертними залами й зручними аудиторіями для занять. Зростала
мережа музичних шкіл, училищ, музичних відділів педагогічних та культосвітніх
училищ. В республіці діяли п’ять вищих музичних навчальних закладів:
консерваторії (Київська, Одеська й Львівська), Харківський інститут мистецтв і
Донецький музично-педагогічний інститут.
На межі 50-60-х років розпочався новий етап формування естрадного
пісенного репертуару, який відрізняється від попередніх суттєвими змінами у
жанровій

насиченості,

функціональними

особливостями

й

новими

виконавськими засобами. Масовізації української естрадної пісні сприяли
розвиток телебачення, удосконалення звукозапису і техніки звуковідтворення,
поява електромузичних інструментів. Усе це сприяло виникненню численних
самодіяльних вокально-інструментальних ансамблів, що стали ознакою нової
доби у розвитку музичного мистецтва.
Історія розвитку української естради в СРСР невід’ємна від політичних
змін. Так, у роки хрущовської «відлиги» українська естрадна пісня стала
невід’ємною

складовою

програм

Всесоюзного

радіо

та

Центрального

телебачення. Цьому сприяла поява популярних пісень П. Майбороди, І. Шамо,
О. Білаша, С. Сабадаша, А. Горчинського, І. Поклада на вірші А. Малишка,
В. Сосюри, М. Рибчинського, Б. Олійника та ін. У зазначений період створено
київсько-дніпровський і карпатський ліричні цикли [8].
З другої половини 50-х років спостерігається удосконалення українського
професійного виконавства у плідній взаємодії з пошуками митців інших
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республік Радянського Союзу [2]. Посилюється академізація пісенного
виконавства: «Поряд з тенденцією демократизації, - зазначає мистецтвознавець
С. Платонова, - все активніше посилюється тенденція професіоналізації
(навчання в інститутах та культосвітніх училищах; уроки музики по
телебаченню; заочні народні університети мистецтв тощо). Власне професійна
сфера здійснює все вагоміший вплив на музикантів: поширюються масштабні
форми, зростають вимоги до художніх творів, вдосконалюється музичне
інструментування» [10, с. 9].
На хвилі духовного відродження з’являється плеяда талановитих
українських композиторів-новаторів: М. Скорика, В. Сільвестрова, Л. Дичко,
І. Іщенка, І. Шамо, Л. Грабовського. «Українська музика, - констатує дослідник
В. Задерацький, - стала різноманітнішою у стильових проявах, позначилася
бурхливим оновленням, відкриттям нових перспектив, але одночасної
стабілізації техніки професійної творчості. Зростав рівень музично-художнього
мислення» [6, с. 417].
Наприкінці 50-х рр. в Радянському Союзі з’явилася авторська пісня. Цей
жанр передбачає, що слова та музику створює одна і та сама людина. Відомими
творцями авторської пісні стали Ю. Кім, Ю. Візбор та ін. Ліричний герой їхніх
творів – романтик, мрійник, бродяга з рюкзаком та гітарою, геолог, турист або
будівничий нових міст, що зневажає міщанський затишок. Його світ - це гори,
тайга, невторовані стежки. Самодіяльна пісня 50-60-х рр.. позначилася
мотивами сповідальності й навіть наївної чутливості. Романтична настроєність
авторів-виконавців поєднувалась в їхній творчості з фабульною
індивідуальністю. В естрадній пісні, - на цьому наголошував Б. Окуджава, домінують музика і ритм, тоді як в авторській – поезія, а музика її лише
супроводжує [9, с. 8]. Авторська пісня еволюціонувала до рівня міського
романсу, утворивши альтернативу естрадній пісні, особливо популярній у
молодіжному та підлітковому середовищі.
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Розквіт першої хвилі авторської пісенної творчості в СРСР датується
початком 60-х років ХХ ст., наприкінці яких намітився певний занепад динаміки
цього жанру. На початку 60-х рр. минулого століття на тлі посилення інтересу до
розважальної пісні й танцювальної музики, самодіяльної композиторської та
виконавської творчості легалізувався міський пісенний фольклор, поезія якого
представлена передусім творчістю великих майстрів пісенного жанру – В.
Висоцького та О. Галича.
Українські «шістдесятники», серед яких так видатні композитори, як
А. Горська, В. Голобородько, І. Світличний, В. Стус, В. Симоненко,
С. Параджанов, внесли значний вклад у розвиток естрадного жанру. Їх
діяльність являла собою рух опору проти тоталітарної матриці розвитку
суспільства, що почала активно просуватися наприкінці доби «відлиги».
«Нова фольклорна хвиля» 60-х років ХХ ст., що мала прояв у творчості
М. Скорика, Л. Дичко та Л. Грабовського, характеризується прагненням
зберегти етнографічну цілісність фольклорних джерел. Це досягалося
використанням безлічі оригінальних музичних прийомів та засобів: орієнтації на
розмаїття тембрових характеристик, типів ритмічної пульсації, принципів
формоутворення й мовних особливостей поетичного тексту [1]. Такими є музика
українського поетичного кіно, зокрема «Тіні забутих предків», створена
М. Скориком до фільму С. Параджанова, та музика Л. Грабовського до фільму
Ю. Ільєнка «Вечір на Івана Купала». Крім того, є сенс згадати композиторську
творчість Л. Дичко, зокрема кантати «Червона калина», «Чотири пори року»,
«Карпатська» та ін.. Для творчості українських композиторів 60-х років
характерна зацікавленість новими масовими жанрами рок та поп-музики.
Висновки. Отже, серед історико-культурних передумов, що вплинули на
розвиток радянської культури 50-х — 60-х років, зокрема музичного мистецтва,
слід назвати такі важливі історико-культурні події, як потепління міжнародних
відносин СРСР, ХХ з’їзд КПРС та ін. У контексті розвитку жанру естрадної пісні
музичне життя в Україні 50–60-х років ХХ ст. характеризувалося активізацією
© Вольницька В., П’ятницька-Позднякова І.С.
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діяльності концертних закладів і організацій, збільшенням кількості відповідних
теле- і радіопередач, зростанням обсягів популяризації авторських і тематичних
пісенних збірок. Особливо важливим чинником публічності жанру стало широке
проведення фестивалів, конкурсів, оглядів, у тому числі виконавців української
пісні.
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Національного фармацевтичного університету, м. Харків, Україна
У наш час стійкою світовою тенденцією в освітній сфері є постійне
зростання кількості іноземних студентів в українських закладах вищої освіти,
зокрема медичного профілю, розширення країн, які відправляють своїх громадян
на навчання до України, та зміни у національному контингенті учнів.
Процес інтернаціоналізації освітніх систем стимулює розвиток багатьох
напрямів діяльності національних вишів: підвищення якості професійної
підготовки фахівців та кваліфікації науково-педагогічних кадрів; удосконалення
навчальних планів та програм; впровадження новітніх освітніх технологій,
формування позитивного іміджу вузу на міжнародному ринку освітніх послуг та
ін. Провідні світові держави реалізують спеціалізовані освітні програми,
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розробляють варіативні адаптаційні курси з метою залучення контингенту
іноземних здобувачів вищої освіти із різних регіонів світу.
Україна здійснює послідовну політику, спрямовану на підвищення
міжнародного статусу освіти та залучення іноземних громадян до українських
вишів, оскільки сьогодні кількість іноземних студентів є одним із основних
показників ефективності вишів.
Зростання міжнародних академічних обмінів, що спостерігається сьогодні,
свідчить про відкритість нашої вищої освіти, об'єктивно сприяє підвищенню
якості наданих освітніх послуг і зміцнює авторитет вітчизняних вузів за
кордоном.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти в Україні відбувається на
підставі державного Наказу Міністерства освіти і науки України [1].
Національний фармацевтичний університет більш ніж півстоліття займається
навчанням іноземних громадян, які приїжджають з метою отримання вищої
професійної освіти та стати конкурентно здібним фахівцем у своїй країні.
Підготовка іноземних здобувачів освіти у вищих навчальних закладах має
багато особливостей. Серед них можна відзначити зміну звичного укладу у
психологічних, моральних, духовних та культурних аспектах. Іноземні здобувачі
освіти адаптуються до способу життя в новій країні, до навколишніх людей, до
норм поведінки в студентському колективі та в університеті, до особливостей
самостійного життя. При освітньому процесі у іноземних здобувачів освіти
необхідно сформувати таку систему взаємовідносин, яка дозволить їм вільно та
комфортно діяти у чужій країні, отримуючи актуальні фармацевтичні та медичні
знання, професійні навички міжнародного рівня.
Освітньо-професійна програма «Фармація» професійної підготовки
магістра фармації для іноземних студентів спрямована на оволодіння
здобувачами

освіти

компетентностями

цілого

ряду

медико-біологічних

дисциплін, серед яких є нормативна дисципліна – «Мікробіологія з основами
епідеміології».

Медико-біологічний
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університеті

сприяє

підготовці

висококваліфікованих фахівців з глибоким розумінням природних явищ,
володінням сучасними методами і технологіями у зазначеній галузі.
Вивчення дисципліни «Мікробіологія з основами епідеміології» формує у
здобувачів освіти знання про загальнi закономiрностi будови, життєдіяльності та
розповсюдження мікробів, їх значення як контамінантів лiкарських препаратiв
та збудників інфекційних захворювань, знань з протимікробної хіміотерапії та
імунопрофілактики. Отримані знання з дисципліни забезпечують здобувачів
освіти актуальними та необхідними знаннями щодо походження та поширення
емерджентних та ре-емерджентних інфекцій, які сьогодні заявляють про себе все
частіше і частіше.
З метою якісного оволодіння знань здобувачами освіти, особливо
іноземними, в епоху глобальних змін по модернізації освіти здійснюється
методологічна перебудова навчального процесу вищої школи, яка спрямована на
особистісний розвиток студентів, формування в них ключових та предметних
компетентностей. Все це потребує вдосконалення і формування нових підходів
до здобуття вищої освіти [2, 3], виникає необхідність у правильному виборі у
доборі методів та засобів навчання.
Для

розвитку

системного

мислення,

вдосконалення

пізнавальної

діяльності, концентрації уваги, зацікавленості у вивченні дисципліни доречним
стає використання активних і інтерактивних методів навчання, на які звертають
увагу і фахівці з педагогіки [4]. Навчання з використанням цих методів є
важливою ланкою у взаємодії «викладач-здобувач».
При активному навчанні здобувач більшою мірою виступає суб'єктом
навчальної діяльності, входить у діалог з викладачем, бере активну участь у
пізнавальному процесі, виконуючи пошукові, проблемні та творчі завдання. При
цьому, іноземні здобувачі встановлюють особисті контакти, обмінюються
інформацією, формулюють цікаві ідеї, намагаються переконливо викладати свої
думки тощо [5].
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При застосуванні інтерактивних методів у навчанні відбувається не тільки
взаємодія, а і вплив один на одного як здобувачів освіти, так і викладача
(навчання у співпраці). Саме таке навчання засноване на власному досвіді
здобувачів, їх прямій взаємодії з областю професійного досвіду, що засвоюється
у навчальному процесі. Викладач частіше виступає у ролі організатора процесу
навчання створюючи творчу ситуацію, прагне до розвитку логіки у учасників
процесу.
В інтерактивній формі на кафедрі проводяться як практичні заняття, так і
лекції, наприклад, проблемна лекція [3]. Викладач на початку та під час викладу
навчального матеріалу створює проблемну ситуації та залучає студентів до їх
аналізу. При цьому, здобувачі навчаються самостійно прийти до тих висновків,
які викладач повинен повідомити як нові знання.
Для здобувачів-іноземців цікавою і зрозумілою є лекція-візуалізація. У
цьому типі лекції передача викладачем інформації супроводжується показом
різних малюнків, структурно-логічних схем, опорних конспектів, діаграм тощо
за допомогою технічних засобів навчання (слайди, відеозапис, інтерактивна
дошка тощо).
Ще однією з приємливих для іноземних здобувачів форм лекцій є лекціядіалог. Зміст подається через серію питань, на які здобувачі повинні відповідати
безпосередньо під час лекції. Під час такої лекції здобувачі увесь час
концентрують увагу на матеріалі, що викладається, активно задають запитання
та дають відповіді на поставлені.
На практичних заняттях серед інтерактивних форм приємлива дискусія,
коли відбувається обмін знаннями, судженнями, ідеями чи думками щодо будьякого спірного питання, коли розглядаються різні позиції учасників дискусії.
Перевагами такого способу навчання є розвиток у здобувачів системного
мислення, концентрації уваги, більш ефективного запам’ятовування матеріалу.
Таким чином, форма заняття дискусія здатна вирішувати декілька завдань:
учасники навчаються аналізувати реальну ситуацію, відбувається формування
© Дубініна Н.В., Тіщенко І.Ю., Кошова О.Ю.

53

Сучасні тенденції та
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки
Теорія та методика навчання

www.openscilab.org

навичок відділення важливого від другорядного та формулювання проблеми,
формування здатності критично оцінювати та захищати свої переконання, тощо.
Іноді, на практичних заняттях, коли група іноземних здобувачів добре
володіє мовою (достатній запас слів, глибокий запас знань)

доречно

використання ще однієї форми дискусії мозковий штурм (мозкова атака) [5]. У
цьому випадку відбувається швидке включення всіх членів групи у роботу на
основі вільного висловлювання своїх думок з питання, що розглядається.
Мозковий штурм використовується для колективного вирішення проблем при
розробці

конкретних

проектів,

де

передбачаються

генерація

у

групі

різноманітних ідей, їх відбір та критична оцінка.
Використання кейс-технологій [5] на заняттях з мікробіології також
активно використовуються при навчанні іноземних здобувачів. Кейс-метод
можна представити як складну систему, у яку інтегровано різні методи пізнання,
такі як: системний аналіз, проблемний метод, уявний експеримент, методи
опису, класифікації, ігрові методи, які виконують у кейс-методі свої функції.
Частіше за все при цьому на заняттях з іноземними здобувачами нами
обираються: метод ситуаційного аналізу, ситуацій задачі та вправи, аналіз
конкретних ситуацій. У процесі вирішення конкретної ситуації здобувачі
використовують свій досвід та отримані знання (стосовно перебігу інфекційного
процесу, способам специфічної та неспецифічної профілактики, тощо),
застосовують у навчальній аудиторії ті способи, засоби та критерії аналізу, що
були придбані ними у процесі попереднього навчання (зв’язок з дисциплінами
медико-біологічного циклу).
При складанні конкретної ситуації або кейсу викладачі кафедри
обов’язково враховують умови при складанні опису конкретної ситуації або
кейсу, а саме: ситуація повинна відповідати змісту теоретичного курсу та
професійним потребам здобувачів, повинна відображати

реальний, а не

вигаданий професійний сюжет, у ній має бути відображено «як є», а не «як може
бути»; кейси розробляються
54
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перебування іноземних здобувачів - України та країн з яких приїхали здобувачі)
«вбудовувати» їх у поточний. Ситуація, що використовується вбудовується в
навчальний процес повинна відрізнятися проблемністю, містити необхідне та
достатню кількість інформації містила і показувала як позитивні, і негативні
приклади. Ситуація, що обирається на конкретному практичному занятті має
бути під силу конкретним здобувачам, але водночас не дуже проста, а навички,
придбані при виконанні завдання будуть необхідні в

їх подальшому

професійному житті.
На заняттях з мікробіології, враховуючи мовний бар’єр, базу знань
здобувачів, вміння готуватися до практичних занять викладачі використовують
декілька варіантів роботи. Одним з таких варіантів є робота всієї групи на однією
ситуацією. Здобувачі теоретично повинні бути готові до вирішення ситуації. Їм
на розгляд даються ситуації з множинними змінними, що передбачають
неоднозначні багатоваріантні рішення.
Наступний варіант використовується коли у процесі підготовчої роботи
перед аналізом конкретних ситуацій здобувач має усунути прогалини у знаннях
шляхом попереднього вивчення опису ситуації. Аналіз ситуації проводиться
фронтально за участю викладача. Викладач звертає увагу, розставляє акценти на
ключових моментах, стимулює фіксації отриманих знань.
Типовою формою інтерактивного навчання є ситуаційне завдання
(задача). Метод навчання проект на кафедрі мікробіології, вірусології та
імунології НФаУ використовується

при залученні іноземних здобувачів у

студентське наукове товариство (СНТ) для написання наукових робіт у вигляді
друкованих тез, при підготовці презентацій та доповідей на конференціях,
галузевих семінарах, тощо.
Проект - це система навчання, при якій здобувачі набувають знання та
вміння в процесі самостійного планування та виконання поступово практичних
завдань, що ускладнюються. При застосуванні такої системи навчання
здобувачами самостійно проводиться комплекс пошукових, дослідницьких,
© Дубініна Н.В., Тіщенко І.Ю., Кошова О.Ю.
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розрахункових, графічних та інших видів робіт. Але, з метою практичного або
теоретичного вирішення зазначеної проблеми робота проводиться під
керівництвом викладача.
Не всі здобувачі готові до роботи таким методом (склад розуму, бажання
до розвитку у науково-практичній діяльності, зацікавленість у вивченні
предмету), а ті які беруть участь - отримують велике задоволення від виконаної
роботи.

При

застосуванні

зазначеного

методу

діяльності

-

проект

відпрацьовуються навички дослідницької, наукової діяльності, ораторського
мистецтва. Результатами плідної наукової роботи на кафедрі мікробіології,
вірусології та імунології НФаУ став захист іноземними студентами чотирьох
кандидатських дисертацій за спеціальністю «Мікробіологія» та щорічно
виконуються іноземними здобувачами навчально-дослідницькі проекти, які
завершуються публікацією тез та наукових статей.
Таким чином, активні і інтерактивні методи навчання та освітні технології
спрямовані, перш за все, на підвищення власної активності здобувачів освіти та
їх мотивацію до навчально-професійної діяльності. Вони дозволяють перейти від
пасивного засвоєння знань здобувачами до їх активного застосування у
модельних або реальних ситуаціях професійної діяльності, що, безумовно,
підвищує якість підготовки майбутніх спеціалістів. А для студентів іноземців це
безумовно дає велику можливість проявити себе всебічно при фаховому
навчанні.
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УДК 784.9:612.2
Коршу нова А.К.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ
ФІЗІОЛОГІЇ ДИХАННЯ ПІД ЧАС ПРОЦЕСУ ВОКАЛІЗАЦІЇ
Коршунова А.К.
Анотація. У статті порушується проблематика фізіології дихання
особистості

під

час

процесу

вокалізації. Процеси

фізіології

дихання

розкриваються у взаємозв’язку таких важливих складових, як робота
вегетативної нервової системи, що спрямовує моторні функції м’язових волокон
голосового апарату, та загального функціонування дихальної системи організму
людини. Заявлена проблематика має практичну сферу застосування та
спрямована на формування обґрунтованого та безпечного підходу до
формування навичок співацького дихання під час процесу вокалізації.
Ключові слова: фізіологія дихання, постанова дихання, робота дихальних
органів, повний дихальний цикл, вокальна опора.
Постановка проблеми. У сучасній вокальній педагогіці одне з
фундаментальних положень займає вокальне дихання та правильність його
постанови для коректного процесу фонаційного звукоутворення. Проте
дослідження у галузі фонопедії, фоніатрії, остеопатії та фізіології по різному та
з різною термінологією трактують процес дихання під час вокалізації, що
свідчить про актуальність заявленої проблематики, яка на сьогодні є відкритим
мисленнєвим простором та потребує подальшого глибокого осмислення. На
цьому акцентують свою увагу й існуючі різноманітні підходи до формування
процесу дихання, представлені різними вокальними академічними школами.
Так, зокрема, одні методики спрямовані на формування різних типів співочого
дихання
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дихання тазовою діафрагмою, дихання м’язами спини, тощо); другі –
намагаються закцентувати увагу на збільшенні легень учня за допомогою
спеціальних вправ, або покращити тонус діафрагми шляхом навантаження м’язів
пресу та живота; інші взагалі не загострюють на цьому увагу без наявних
помилок під час дихання. Отже, і до сьогодні не існує однозначної думки з
питання об’єму вдиху і виборі найбільш доцільного типу дихання. Одні педагоги
вважають помилкою спеціально набирати дихання, пропонуючи добре перед
вдихом видихнути і тоді повітря самостійно увійде в легені в потрібній кількості.
Інші вважають, що необхідно брати багато дихання та спиратися на нього й
активно утримувати. Саме через такі кардинально різні погляди у сучасній
вокальній педагогіці виникає безліч міфів навколо вокального дихання, що
створюють плутанину як серед педагогів, так і серед виконавців.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Спів є предметом вивчення
багатьох галузей знань, серед яких: спеціальна вокальна підготовка, акустика,
фізіологія, музична психологія, музична педагогіка, методика музичного
виховання, та інш. Проте, кожна наука розглядає конкретно один з аспектів
співацької діяльності. Зокрема, проблема вокального навчання в аспекті
фізіології та постановки голосу ґрунтовно висвітлена у працях Д. Аспелунда,
А. Заседателєва,

А. Зданович,

А. Єгорова,

В. Морозова,

М. Микиші,

Л. Работнова [4], та інших. Питання розвитку та формування співацьких
здібностей розкрито у працях як вітчизняних (В. Антонюк, Л. Василенко,
Л. Дмитрієва [2], В. Ємельянова, О. Стахевич, П. Троніної, В. Юшманова,
Ю. Юцевич), так і зарубіжних (А. Менабені [3], Estill J. [8], Hoit J. [9], Leanderson
R. [11], Pettersen V. [13]) вчених.
Не зважаючи на велику кількість досліджень та достатньо ґрунтовну базу,
мета даної статті – узагальнити та систематизувати наукові дослідження
різних наукових сфер, зокрема фонопедії, фоніатрії, остеопатії з питань фізіології
вокального дихання. Це дозволить усвідомити процес співацького дихання з
точки зору фізіології та сприятиме науково обґрунтованому підходу у розвитку
© Коршунова А.К.
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співацького голосу на основі розуміння закономірностей фізіологічних
особливостей організму людини, та зробить більш зрозумілим й прозорим
процес співацької діяльності у цілому.
Виклад основного матеріалу. На сьогодні існує велика кількість різних
праць в яких ґрунтовно висвітлено різні методики та підходи формування
співочого дихання. Розглянемо деякі з точок зору, що сформувалися у галузях
вокальної педагогіки і фізіології та стосуються постави вокального дихання.
Так, А. Менабені у праці "Методика навчання сольному співу" [3]
розглядає процес дихання як енергію, від якої залежить увесь процес
звукоутворення, тобто час і силу звучання голосу з його тембральним
забарвленням. Авторка вважає, що процес вокального дихання можна розділити
на дві фази: фазу вдиху, який є достатньо коротким, та фазу видиху, що є значно
подовженим через процес звукоутворення, який забезпечує значне скорочення
загальної кількості дихальних скорочень у цілому. На думку А. Менабені саме
це забезпечує перехід від розмовного (фізіологічного) до вокального
(контрольованого) дихання, тому розподіл дихання на окремі типи є умовним,
адже на практиці чистих типів дихання і різких кордонів між ними немає, тобто
людина завжди дихає різними типами дихання.
У праці Л. Дмитрієва "Основи вокальної методики» [2] умовно виділено
декілька

специфічних

нижньогрудне,

типів

нижньореберне

дихання,

зокрема:

(діафрагмальне),

ключичне

черевне

дихання,

(абдомінальне).

Дослідник зазначає, що кожен з чотирьох типів дихання є специфічним для
певної статі та вікової категорії особистості та висловлюється проти вироблення
спеціального типу співочого дихання. На його думку, співоче дихання – це
природний життєвий процес, що не потребує штучної постави. У вокальній
практиці подекуди спостерігається прагнення збільшити ємкість легень,
наслідком чого є вироблення значної тривалості співочого дихання. Проте, на
думку дослідника, співочий процес має характеристики, які залежать від віку. Це
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пов’язано із тим, що резонаторні та вібраційні відчуття дуже індивідуальні та не
збігаються у різних виконавців.
Вагомі наукові дослідження Л. Работнова [4] та вчених школи академіка
І. Павлова дають змогу поспостерігати роботу органів, що беруть участь у
співочому диханні. Саме тоді було вперше обґрунтовано фізіологію дихання
людини під час процесу співу, що внесло ясність у вирішенні таких питань, як:
використання різних типів дихання під час співу та взаємодію елементів
голосового

апарату;

питання

«опори

голосу

на

диханні»,

тощо.

Експериментальним шляхом Л. Работнов з’ясував, що регулювання потрібного
співвідношення між напругою зв'язок і підзв’язкового тиску відбувається
рефлекторно, а стимуляція тонусу гладкої мускулатури бронхів і трахеї
відбувається завдяки нижнньореберно-діафрагмальному типу дихання. Для
експерименту були обрані кращі співаки, у тому числі Ф. Шаляпін. Л. Работнов
дійшов висновку про повну відсутність рухів стінок дихальних органів
(черевного преса і грудей). Діафрагма, зокрема, не показала при вдиху
рефлекторного руху вниз або скорочення, а ребра і груди залишалися
нерухомими. Досліджений тип дихання отримав назву парадоксальний.
Спостереження наштовхнуло дослідника на думку про існування якоїсь іншої
сили, яка без участі нашої волі рефлекторно управляє видихом і вдихом. Цією
силою Л. Работнов вважав гладку мускулатуру бронхів і трахеї. Між діафрагмою
і гладкою мускулатурою (тиском повітря в бронхах), існує рефлекторний зв'язок.
У сучасних методиках питання вокального дихання розкривається як
фізіологічний процес, що не потребує специфічних постав та пояснень, адже
дихання – це рефлекторний процес, що не контролюється свідомістю людини. У
своїй статті «Take a breather» Mary McDonald Klimek, Віце-Президент Estill Voice
International зазначає: «Утримання та контроль дихання постійно однією і тією ж
м'язової стратегією НЕ МАЄ СЕНСУ!» 1. При великому легеневому обсязі і
Take
a
“breather”By
Mary
McDonald
Klimek,
Estill
President(https://www.estillvoice.com/2019/11/take-a-breather-mary-klimek/)
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великому тиску потрібно контролювати м’язовій тонус, стримувати так звану
анкеровку. Так, при середньому обсязі повітря в легенях треба знизити м’язову
анкеровку, а при низькому тиску і об'ємі легень – скорочувати всі м'язи нижньої
частини живота, щоб завершити дихальній цикл.
Висновок Джо Естілл [8] полягає у тому, що треба дозволити диханню
вільно змінюватися в залежності від того, що воно зустрічає на виході.
Для повернення дихання до фізіологічного типу сертифіковані педагоги
Estill Voice Training пропонують наступну схему дій:
 зробіть зручний саме для вас вдих (без напруги будь яких м’язів), а потім
випустіть повітря з легень без будь-яких поштовхів або натискань. Час вдиху
та видиху не обмежений ні чим, його кожний для себе регулює самостійно;
 коли тиск повітря у ваших легенях знизиться до рівня атмосферного
повітряного тиску, видих припиниться сам собою і ваша голосова щілина
(простір між голосовими складками) залишиться відкритим, тому не потрібно
нічого «утримувати»;
 дочекайтеся цього, дайте вашому тілу час і воно саме вдихне, коли це
необхідно. Іноді це трапляється негайно, а в інших випадках ви можете бути
здивовані секундами «відпочинку». Проте, жоден результат не є правильним
чи неправильним;
 відчуйте «рух дихання» під час цього вдиху, підключіть ваші відчуття, щоб
відчути де і як рухається ваше тіло. Прикривайте вуха, щоб посилити слухові
відчуття шумів дихання при вдиху. Те, що ви бачите, може бути візуалізацією
розуму. Рух може бути занадто маленьким, щоб його побачити.
Найбезпечнішим підходом у роботі з голосом фахівці фонопедії та
фоніатрії вважають фізіологічно-науковий підхід на відміну від емпіричного та
частково пошукового підходів, що базуються на суб’єктивних відчуттях звуку
виконавцем. З таких позицій фізіологічне дихання – це неконтрольований
людською свідомістю процес при якому вдих і видих здійснюється за допомогою
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носоглотки (мішаним типом), при цьому обидві фази при фізіологічному диханні
короткі та рівні за часом [5].
Наразі фізіологами виявлено, що дихання - це перш за все рухова
активність, що контролюються вегетативною нервовою системою (ВНС), яка в
свою чергу за рахунок нейронних імпульсів у мозок контролює усі процеси у
м’язових тканинах, що створюють рухову одиницю. Саме ВНС контролює не
тільки утворення вдихів, але й в цілому загальний процес дихання, що є
багатокомпонентним та спирається на координування рухової активності,
викликаної нейронною стимуляцією ряду скелетних м’язів, які створюють
негативний внутрішньогрудний тиск, щоб втягнути повітря в легені. Саме так в
організмі людини відбувається процес утворення рухових одиниць.
У випадку з дихальною системою такою руховою одиницею є вдих.
Основним джерелом вдиху є діафрагма, або м’язова перегородка грудної і
черевної порожнини, що розділена на частини: реберну (де волокна виходять
назовні від центрального сухожилля і вставляються в нижні ребра і спину) та
спинну (де волокна проходять і вставляються в поперековий відділ хребта).
Діафрагма наповнюються повітрям та під час вдиху рефлекторно опускається у
низ, після чого її нейронна активація формує трансдіафрагмальній тиск, який
створює фізіологічну затримку дихання, що слугує для підготовки процесу
видиху. Діафрагма в цей час знаходиться у нерухомій фазі зі збереженням
попереднього положення.
Далі відбувається вибір моторної функції, що регулює швидкість відгуку
на задачу поставлену ВНС м’язовим волокнам. Таких моторних задач, або
моторних одиниць у м’язових волокнах чотири типи, які можна умовно поділити
на такі: повільній встановлений; швидкий встановлений; середньовстановлений
та стомлюванний. Усі типи моторних одиниць відповідають за скорочення м’язів
та за рахунок надходження від м’язових волокон нервових імпульсів, передають
інформацію моторній корі мозку про необхідність тонусу, або роботи тих чи
© Коршунова А.К.
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інших м’язів в організмі людини. Оскільки діафрагма є не тільки дихальним, але
й м’язовим органом, їй притаманні усі моторні одиниці описані вище.
Тобто,

діафрагма

фізіологічно

може

скорочуватися

у

чотирьох

швидкостях, з яких лише три придатні для процесу звукоутворення:
 у повільному темпі, що відбувається під час співу, за рахунок чого
утворюється довгий видих;
 у середньому темпі, що використовується співаками у процесі сценічного
виголошення промови та речитативних частин у вокальних творах;
 у швидкому темпі, що використовується співаками для виконання
відривчастих прийомів (наприклад стакато), а також для акцентування
музичних долей, або виконання мелізматики.
Четверта моторна одиниця не придатна для формування співацького
дихання та несе захисну функцію м’язового волокна при перенапрузі й
відповідає за миттєве його скорочення. Тобто створює явище, яке у вокальній
педагогіці називають діафрагмальний зажим.
Після обрання ВНС моторної задачі (швидкості) відбувається рефлекторне
виштовхування повітря м’язовими волокнами діафрагми та допоміжними
м’язами (м’язи верхнього пресу спини та міжреберні м’язи). Тобто, видих – це
підняття діафрагми вгору. Загалом цей процес називається повним дихальним
циклом та здійснюються мимовільно по кілька разів у хвилину, підтримуючи
процес

життєдіяльності

організму.

Здорова

доросла

людина

у

стані

фізіологічного спокою здійснює за хвилину в середньому від 16 до 20 дихальних
циклів. У дітей чистота циклів значно більша через менший об’єм легень. У різні
вікові періоди кількість дихальних циклів буде зменшуватися до дорослої норми.
Отже, фізіологічне співацьке дихання регулюється моторними задачами типів:
повільній встановлений, швидкий встановлений, середньовстановлений у
м’язових волокнах діафрагми під час видиху та здійснює повний дихальний
цикл.
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З поняттям співацького дихання у вокальній педагогіці тісно пов’язують
процес утворення «опори дихання». Цей термін походить від італійського та
означає «підтримати голос». Різні педагоги стверджують, що саме опора на
діафрагму додає голосу сили, політності, розкриває співацький тембр та дозволяє
голосу не стомлюватись, що є необхідними якостями для професійного співу [1].
Серед вокальних вправ, що спрямовані на поставу співацького дихання та
знаходження опори звуку, є такі, що міцно закріпилися в педагогіці. Зокрема, це
силові вправи, що спрямовані на розвиток пружності й тонусу діафрагми за
рахунок впливу на неї силових зовнішніх факторів [10]. Серед таких вправ
найбільш розповсюдженою є наступна: покласти на область діафрагми щось
важке та попросити спочатку підняти предмет силою вдиху, а потім опустити
предмет силою видиху. На думку педагогів вокалу така вправа формує вміння
тримати дихання та вокальну опору. Проте, останні дослідження дозволили
дійти висновку, що співвідношення реберних та спинних зусиль діафрагми не
залежить від підвищення нервового збудження та не впливає на процес дихання,
як при довільному вдиху так і при мимовільному. Отже, вокальна опора не є
наслідком роботи діафрагми, адже вона не має рецепторів чутливості. Це
свідчить про те, що будь які силові вправи не впливають на розвиток діафрагми
та не є доцільними й ефективними.
Фоніатори та фізіологи пояснюють феномен анкерування як комплекс
динамічного впливу на темброву якість звуку та амплітуду звукової хвилі
виробленої з боку великих м'язів, що не беруть безпосередню участь у генерації
голосу. Тобто, «опора дихання» під час процесу вокалізації – це відчуття
внутрішнього тиску від сили скорочення допоміжними м’язів видиху таких, як:
м’язи верхнього пресу спини та міжреберні м’язи та м’язи шиї та голови під час
фонації. Останні дві групи м’язів виконують роль підтримки рівномірного
звучання під час процесу звукоутворення [13].
Як і для м’язових волокон діафрагми, для системи анкерування існують
свої моторні задачі, що контролюються ВНС та відповідають за силу підтримки
© Коршунова А.К.
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видиху під час процесу співу. Так, під час виконання вокалістом різних прийомів
вокалізації сила анкерування буде різною, або взагалі не буде використовуватися
[14]. Розглянемо найпопулярніші прийоми виконання високих нот та
систематизуємо їх за силою анкетування, зокрема:
 фальцет-звук, що утворюється за рахунок головного регістру на частковому
змиканні голосових зв’язок з великою кількістю видиху повітря під час
процесу фонації, та не потребує анкерування м’язами торсу;
 головний звук, що утворюється за рахунок головного регістру на частковому
змиканні голосових зв’язок (при такому типі звучання голосові зв’язки
змикаються тільки краями, а вокальній звук потребує мінімального
анкерування м’язами торсу);
 мікст – це одночасне звучання грудного і головного регістрів, їх змішування
в певній пропорції, що необхідне для конкретного художнього задуму під час
виконання вокального твору та потребує середнього анкерування м’язами
торсу;
 «белтінг» - це спів високих нот грудним типом змикання голосових зв’язок
без змішування, або з мінімальним змішуванням «головного» типу звучання
голосових зв’язок. Даний звук потребує сильного підключення системи
анкерування та підтримки усіма допоміжними м’язами, які залучені в
організмі людини до цього процесу.
Отже, процес анкерування у низькому та середньому діапазоні співацького
голосу підкорюється тим самим правилам, що і під час виконання високих нот.
Тобто, чим більш насичений та яскравий вокальний звук, тим більшим буде його
анкетування, яке виконавець може підлаштувати за власними відчуттями та
потребами. Проте, це правило діє тільки у статичному положенні тіла [15], адже
коли співак починає рухатися, або змінює положення тіла під час процесу
вокалізації, тоді змінюються і показники анкерування і дихання загалом,
оскільки організм підлаштовується під нові умови роботи. Тобто під час
активного руху силам’язового тиску, що утворюються під час виконання
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мозковою корою моторної задачі від ВНС, буде різною та залежить не тільки від
вокальних аспектів виконання, але й від сценічних завдань які стоять перед
виконавцем [9].
Висновки. Отже, фізіологічне співацьке дихання регулюється моторними
завданнями

типу:

повільній

встановлений,

швидкий

встановлений,

середньовстановлений та здійснює повний дихальний цикл. «Опора дихання»
під час процесу вокалізації – це відчуття внутрішнього тиску від сили скорочення
допоміжними м’язів видиху, таких як: м’язи верхнього пресу спини та
міжреберні м’язи; м’язи шиї та голови під час фонації. Їх рух залежить не тільки
від вокальних аспектів виконання, але й від сценічних завдань, що стоять перед
виконавцем. При цьому анкерування завжди буде мати різні показники сили
м’язового тонусу при майже ідентичних вокальних завданнях для виконавця.
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Шестаков Віктор Сергійович
здобувач вищої освіти
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Необхідність обчислення об’ємів тіл складних форм виникає при
розв’язанні широкого класу прикладних задач: аналізі цінності природних
копалин при геологічній розвідці, об’ємів вантажів нестандартних форм при
транспортуванні, розрахунку кошторисів на матеріали в будівництві, при
проведенні лісової таксації тощо. Лісова таксація – розділ науки про ліс, що
займається матеріальною оцінкою лісу, вивчає способи і методи визначення
об’ємів дерев, їх частин, сукупності дерев, насаджень, лісових масивів. Україна
– одна з провідних країн Європи з розвиненим лісовим господарством та
основний експортер паливної деревини (на експорт лісу-кругляка у грудні
2015 р. був введений 10-річний мораторій, але у цьому році Міністерство
економіки оприлюднило для обговорення законопроєкт, що має намір зняти
заборону на експорт необробленої деревини).
Серед основних задач лісової таксації виділимо наступні:
-

розробка методів вимірювання та обліку окремих дерев, їхніх частин

та сукупностей;
-

визначення об’ємів заготовленої деревини;
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визначення методів кількісної та якісної інвентаризації насаджень та

лісових масивів;
-

своєчасний та правильний облік поточних змін, періодичний облік

лісових насаджень.
Зазвичай здобувачам вищої освіти цікаво сприймати нові знання, коли при
викладанні матеріалу надаються та демонструються різні підходи до вирішення
тих чи інших практичних питань. Так, маючи зруб дерева, викладач може
провести його оцінку за допомогою кількох спеціальних методів. Наприклад,
визначення об’єму стовбура може базуватись на прирівнюванні стовбура або
його частин до відомих стереометричних тіл обертання за двома групами
формул:
-

складними (або секційними), за якими стовбур поділяють на окремі

частини, об’єм яких визначається окремо, а об’єм всього стовбура знаходиться
як сума об’ємів секцій; до таких формул відносяться складні формули
серединних перерізів Губера та Смаліана;
-

простими, за якими стовбур співвідноситься з однорідним тілом

обертання, до таких формул відносяться прості формули серединних перерізів
Губера та Смаліана, формула двох перерізів Цвіккі-Гауса, проста формула
Тюріна, проста формула трьох перерізів Рікке-Сімпсона.
Проілюструємо обчисленням об’єму зрізаного дерева за діаметрами трьох
поперечних перерізів за формулою Рікке-Сімпсона. Використання формули
Сімпсона в задачах лісової таксації передбачає, що значення площ поперечних
перерізів верхньої і нижньої основ та серединного перерізу відомі (дані виміри
неважко виконати за допомогою спеціальних інструментів). В такому випадку
формула об’єму стовбура набуває вигляду:
𝐿𝐿

𝑉𝑉 = (𝑆𝑆н + 4𝑆𝑆𝑐𝑐 + 𝑆𝑆в ) ∙ ,
6

(1)

де 𝑆𝑆н , 𝑆𝑆𝑐𝑐 , 𝑆𝑆в – площі нижнього, серединного та верхнього перерізу відповідно, 𝐿𝐿

– довжина стовбура. Формула Рікке-Сімпсона (1) є універсальною, тому її можна
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використовувати для обчислення об’ємів повних або зрізаних тіл обертання, а її
точність становить ±5 … 8%, що вважається задовільним при оціночних
розрахунках.

Рис. 1. Схема розмітки стовбура відповідно до формули Рікке-Сімпсона

Виконаємо розрахунки за припущенними геометричними вимірами
зрізаного стовбура, що наведені в таблиці 1.
Таблиця 1. Геометричні виміри стовбура дерева
Номер перерізу
1
2
3

Висота перерізу
1
7
19

Діаметр перерізу, м
0,118
0,235
0,292

Площа перерізу, м2
0,01094
0,04337
0,06697

Переріз стовбура дерева приймають за круг, тому площа кожного з
1

перерізів обчислюється за формулою 𝑆𝑆 = 𝜋𝜋𝑅𝑅2 = 𝜋𝜋𝑑𝑑 2 .
4

За формулою (1) маємо об’єм стовбура зрізаного дерева:
𝑉𝑉 = (0,01094 + 4 ∙ 0,04337 + 0,06697) ∙

19
6

≈ 1,59214 м3 .

На прикладі розв’язання задачі про об’єм стовбура дерева показано, що
застосування формули Сімпсона дозволяє уникнути складних обчислень і може
бути використана для оціночних розрахунків особами з будь-яким рівнем
математичної підготовки та розв’язувати широкий клас задач, які мають
практичне застосування у різноманітних областях життєдіяльності людини.
Простота у використанні, доступність в отриманні вхідних даних, наочність
отриманих результатів дає підставу рекомендувати застосування формули
© Мандражи О.А., Шестаков В.С.
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Сімпсона для наближених обчислень об’ємів тіл складних форм, а можливість
порівняння тих чи інших підходів при розв’язанні практичних задач дозволяє
обирати кожному здобувачеві вищої освіти саме свої, які є для нього більш
легкими та зрозумілими.
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К МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ «МЕТАЛЛЫ»
В ВУЗОВСКОМ КУРСЕ ФИЗИКИ
Серый Алексей Игоревич
к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры общей и теоретической физики физикоматематического факультета Учреждения образования «Брестский
государственный университет имени А.С. Пушкина»
Количество часов, отводимых в вузе на изучение электричества и
магнетизма для физических и нефизических специальностей, нельзя признать
достаточным для полноценного усвоения материала, предусмотренного
учебными

программами.

При

этом

полноценное

усвоение

материала

подразумевает не столько его запоминание, сколько умение устанавливать
взаимосвязи между явлениями, понятиями, законами, а также выполнять
сравнительный анализ различных теорий. Это относится, в частности, и к
теоретическому объяснению основных свойств металлов.
В силу сказанного выше, представляется интересным дать сравнительную
характеристику основных сведений о металлах и основных теорий металлов,
встречающихся в вузовском курсе электричества и магнетизма, а также физики
твердого тела. Для краткости можно предложить подход к изложению,
основанный на использовании параллелей (аналогий) между идентичными
вопросами в виде сравнительных таблиц. Такие таблицы призваны дополнять (но
не заменять) содержимое существующих учебных пособий.
Для сравнительного анализа выбраны следующие основные теории
металлов – теория Друде, теория Зоммерфельда и зонная теория. Теория Друде
наиболее проста в математическом отношении, но круг объясняемых ею явлений
и законов достаточно ограничен. Зонная теория наиболее полно справляется с
объяснением многочисленных свойств металлов, а также явлений и законов,
связанных с металлами, но наиболее сложна математически. Теория
Зоммерфельда занимает промежуточное положение между теорией Друде и
© Серый А.И.
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зонной теорией как с точки зрения математической сложности, так и с точки
зрения согласия ее выводов и следствий с экспериментом.
Ниже представлены таблицы, в которых собраны основные сведения о
металлах и о теориях металлов Друде, Зоммерфельда и зонной. Хотя
представленные результаты сравнительного анализа не претендуют на полноту
с точки зрения перечня затрагиваемых вопросов, они могут послужить основой
для составления более подробных сравнительных характеристик, в том числе
относящихся к более частным вопросам. При составлении таблиц были
использованы источники [1, с. 179, 187, 448, 455; 2, с. 20–21, 87, 90; 3, с. 113–
115].
В таблице 1 указанные теории сравниваются с точки зрения вопросов
общего характера.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика теорий металлов Друде,
Зоммерфельда и зонной (вопросы общего характера)
Зоммерфельда

1.
Время
1900 г.
создания

Зонная (вклад
физиков)

1928 г.

первая половина XX в.

успехами
классической
2.
Развитие
кинетической теории
теории
было
газов
(результаты
стимулировано
были применены к
электронному газу)

выводом квантовых
статистик
(распределение
Ферми–Дирака было
применено
к
электронам)

Теория

3. На какие еще
классы вещест
может
быть
обобщена

4.
Область
применения

Друде
Лоренца)

многих

успехами
квантовой
механики
(результаты
перенесены в физику
твердого тела (ТТ));
зонная
теория
сама
является
разделом
квантовой теории ТТ
на полупроводники и
на
полупроводники на полупроводники
диэлектрики
(по
некоторым (по
некоторым
(практически по любым
вопросам)
вопросам)
вопросам)
качественные оценки
кинетических
численные оценки и
явленией в металлах и качественное
(в большей степени) в объяснение
весьма обширная
полупроводниках, где электронных свойств
статистика электронов металлов
ближе к классической

5.
Есть
ли
границы
да
применимости
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Следует отметить, что из 3 теорий зонная – самая поздняя по времени
разработки, самая многочисленная с точки зрения количества физиков, которых
можно считать ее авторами, а также самая широкая с точки зрения области
применения.
В таблице 2 указанные теории сравниваются с точки зрения некоторых
основных положений.
Таблица 2 – Сравнительная характеристика теорий металлов (особенности
некоторых основных положений)
Теория

Друде

Зоммерфельда

1. Электроны
как свободные
описываются

как свободные

2. Электроны классической
подчиняются
(Максвелла–
статистике
Больцмана)

квантовой
Дирака)

Зонная
волновыми функциями,
которые перекрываются
у соседних атомов и
молекул

(Ферми– квантовой
Дирака)

(Ферми–

энергия
Ферми энергия Ферми (очень
(простая
сложная
по
форме
поверхность)
поверхность)
с
кристаллической
4.
с кристаллической решеткой и друг с другом
решеткой и друг с другом
Взаимодействи описывается только при столкновениях, когда
описывается с помощью
е электронов
скорость электрона меняется скачком
волновых функций
1)
уравнение
𝑑𝑑𝑝𝑝⃗
𝑚𝑚υ
�⃗
1) теоремы Блоха, Ванье
уравнение 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝜏𝜏 = Шредингера;
2)
𝑑𝑑𝑝𝑝⃗
5.
Описание
и др.; 2) уравнение 𝑑𝑑𝑑𝑑 +
𝑒𝑒
𝑑𝑑𝑝𝑝⃗
𝑚𝑚υ
�⃗
�⃗
�⃗
𝑒𝑒𝐸𝐸
+
�
�
υ
⃗,
𝐵𝐵
�,
𝜏𝜏
–
уравнение
+
=
движения
во
𝑐𝑐
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜏𝜏
𝑚𝑚υ
�⃗
𝑒𝑒
�⃗ �, υ
= 𝑒𝑒𝐸𝐸�⃗ + 𝑐𝑐 �υ
�⃗, 𝐵𝐵
�⃗ =
релаксации 𝑒𝑒𝐸𝐸�⃗ + 𝑒𝑒 �υ
внешних полях время
�⃗ �,
�
⃗,
𝐵𝐵
�
υ
⃗
=
𝜏𝜏
𝑐𝑐
после столкновения
∇𝑝𝑝 𝜀𝜀(𝑝𝑝⃗)
∇𝑝𝑝 𝜀𝜀(𝑝𝑝⃗)
6.
Масса
определяется
через
электрона
в
обычная
обычная
тензор
обратных
уравнениях
эффективных масс
движения
3. Химический
не используется
потенциал

Таким образом: а) правильное описание электронов и их масс содержится
только в зонной теории; б) теория Зоммерфельда сходна с зонной теорией с
точки зрения используемой статистики для электронов и с точки зрения
использования понятия «энергия Ферми» с тем отличием, что поверхность
© Серый А.И.
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Ферми в зонной теории, как правило, гораздо сложнее; в) во всех 3 теориях
используется одно и то же уравнение для описания движения электрона во
внешних полях, но с разными комментариями и дополнениями.
Достижения всех 3 теорий сравниваются в таблице 3.
Таблица 3 – Сравнительная характеристика теорий Друде, Зоммерфельда и
зонной с точки зрения их достижений
Теория
1. Величины,
значения
которых
удалось
вычислить
в
рамках теории

2.
Законы,
которые
удалось
обосновать
в
рамках теории

3.
Эффекты,
которые
удалось
объяснить
в
рамках теории

Друде

Зоммерфельда
Зонная
а) то же, что и в теории Друде; б)
отсутствие вклада электронного
постоянная
в
законе газа в теплоемкость металла; в)
для величин, связанных с практич
Видемана–Франца
кинетическими
эффектами, ески все
(приближенно)
𝜀𝜀𝐹𝐹 𝑛𝑛
значения в �𝑘𝑘𝑘𝑘� (𝑛𝑛 = 1, 2) раз
меньше, чем по теории Друде
а) Ома; б) Джоуля–Ленца;
в) формула Друде для а)
Видемана–Франца
(по
высокочастотной
сравнению с теорией Друде
проводимости;
г) объяснение
правильное);
б) практич
Видемана–Франца
зависимость теплоемкости от ески все
(благодаря компенсации температуры; в) все те же законы,
двух
ошибок,
т.е. что и в теории Друде
объяснение неправильное)
а)
статическая
и
а)
кинетические
высокочастотная
(магнетосопротивление,
проводимость; б) эффект
электронная теплопроводность,
практич
Холла; в) электронная
термомагнитные
и
теплопроводность;
г)
ески все
термоэлектрические явления); б)
некоторые
все те же эффекты, что и в теории
термоэлектрические
Друде
явления

Следует отметить, что при обсуждении зонной теории в учебной и научной
литературе (в отличие от остальных 2 теорий), как правило, не перечисляются
все эффекты, законы и значения величин, которые согласуются с теорией,
поскольку их спектр гораздо шире, чем в случае теорий Друде и Зоммерфельда.
Трудности всех 3 теорий сравниваются в таблице 4.
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Таблица 4 – Сравнительная характеристика теорий Друде, Зоммерфельда и
зонной с точки зрения их недостатков
Теория

Друде
а) отсутствие электронного вклада в
теплоемкость (полученное значение
3𝑛𝑛𝑛𝑛
на
2
порядка
больше
2
1. Величины, экспериментального, объясняемого
значения
уже в теории Зоммерфельда); б)
которых не значения термоЭДС (теоретические
удалось
значения на 2 порядка больше
объяснить в экспериментальных); в) отношение
рамках
длины свободного пробега к
теории
расстоянию между ионами (должно
быть ~ 102); г) знак постоянной
Холла у многих металлов (как и в
теории Зоммерфельда)
2. Законы,
которые не
зависимость
сопротивления
удалось
металлов от внешнего магнитного
обосновать в
поля
рамках
теории
3. Эффекты,
которые не
удалось
все те же, которые не смогла
объяснить в объяснить теория Зоммерфельда
рамках
теории

Зоммерфельда

знак постоянной
Холла у многих
металлов

все, которые не
объясняются
зонной теорией

обусловленные
зонной
структурой
энергетического
спектра металлов
и сложной формой
поверхности
Ферми

Зонная
все,
что
объяснимо
только
при
выходе
за
границы
применимости
теории, т.е. когда
нарушено хотя
бы
одно
из
условий:
а)
строгая
периодичность
потенциала
решетки; б) для
свободных
электронов
–
возможность
перехода
к
самосогласованн
ому
полю
с
теорией
возмущений
(ТВ) для каждого
электрона;
в)
малость
взаимодействия
электронов
с
фононами
(возможность
применения ТВ)

Таким образом, три рассмотренные теории составляют некоторую
иерархию, построенную на следующих принципах: а) все, что объяснимо в
рамках более простой теории, объяснимо и в рамках более сложной; б) все, что
не объясняется в рамках более сложной теории, не находит должного объяснения
и в более простой.
Типичные свойства металлов и примеры отклонений от этих свойств
рассматриваются в таблицах 5–7.
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Таблица 5 – Типичные свойства металлов и примеры отклонений от этих
свойств
Типичное свойство
1. При нормальных условиях металлы –
твердые вещества
2. В твердом состоянии металлы –
кристаллы
3. Металлы, у которых существуют
разновидности
кристаллической
модификации, остаются металлами при
изменении кристаллической структуры

Примеры исключений
𝐻𝐻𝑔𝑔 при нормальных условиях – жидкий металл
существуют
аморфные
металлические стекла

металлы

и

белое олово – металл, серое – полупроводник

в металлическом состоянии могут находиться
также вещества, в состав которых входят атомы
4. Металлы – простые вещества,
химических элементов, с точки зрения
состоящие из атомов одного конкретного
периодического закона Д. И. Менделеева
химического элемента
относящиеся к неметаллам (подробнее см. в
таблице 6)
5. Металлы в природе встречаются в
𝐴𝐴𝑢𝑢, 𝐴𝐴𝑔𝑔, 𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝐶𝐶𝐶𝐶 встречаются в самородном
составе окислов, сульфидов и др.,
состоянии
образующих руды

Таблица 6 – Типы металлических состояний
Атомный состав
1. Атомы полупроводниковых элементов
2. Атомы неметаллов
3. Атомы металлов и неметаллов
4. Атомы разных металлов

Примеры реализации
сильно легированные полупроводники
полимерный кристалл (𝑆𝑆𝑆𝑆)𝑥𝑥 , органические
проводники (если считать, что углерод –
неметалл в строгом смысле слова, что не совсем
верно, так как графит – полуметалл)
см. таблицу 7
сплавы,
интерметаллические
соединения
(𝐶𝐶𝐶𝐶5 𝑍𝑍𝑛𝑛8 , 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 и др.)

Таблица 7 – Разновидности металлических состояний, образованных атомами
металлов (полуметаллов) и неметаллов

Степень сложности соединений
Примеры реализации
1.
Относительно
простые кристаллы окислов (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂2, 𝑊𝑊𝑂𝑂2); халькогенидов
(двухкомпонентные)
(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑆𝑆𝑆𝑆2, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆2)
простейшие органические проводники (если считать,
2.
Более
сложные что углерод – полуметалл, а не неметалл, поскольку
полуметаллическими свойствами обладает графит);
(трехкомпонентные)
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇2 𝐵𝐵𝐵𝐵 (полуметалл)
материалы со структурой типа перовскита (𝑌𝑌𝐵𝐵2 𝐶𝐶𝐶𝐶3 𝑂𝑂7)
или со слоистой структурой (𝐵𝐵𝐵𝐵2 𝑆𝑆𝑆𝑆2 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑂𝑂8);
3. Многокомпонентные
органические проводники с широким перечнем
компонентов; более сложные органические проводники
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Предложенные таблицы могут быть использованы как опорные конспекты
при подготовке к экзаменам по разделам «электричество и магнетизм» и «физика
твердого тела» (в курсе общей физики для физических специальностей) или по
дисциплине «физика» (для нефизических специальностей). Составление
подобных

таблиц может также

быть предложено учащимся

в виде

самостоятельных творческих заданий. Составление новых таблиц сможет
обогатить существующие учебные пособия и энциклопедии, в которых такие
таблицы если и встречаются, то довольно редко (в качестве примера можно
указать таблицу, в которой сравниваются свойства свободного электрона и
электрона проводимости [3, с. 115]).
Кроме того, такие таблицы следует отличать от таблиц справочного
характера, в которых приводятся численные значения тех или иных
характеристик различных металлов (а в общем случае – любых объектов,
относящихся к проблемному полю физики), но не преследуются цели
объяснения различия между значениями этих величин в сравнительной форме.
Список использованных источников
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Наш современник, заслуженный деятель искусств Украины, лауреат
премии им. Косенко, композитор Николай Григорьевич Стецюн представитель Харьковской

композиторской

яркий

школы - автор огромного

количества вокальных, симфонических, камерных сочинений для различ- ных
инструментов, в том числе для фортепиано.
Не являясь для композитора основной творческой областью, фортепианные произведения Н.Г. Стецюна настолько интересны, что заслужи- вают
внимательного изучения и всяческой популяризации. Особенно, если учесть,
что эта музыка для детей написана композитором с большой любо- вью и с
тонким пониманием их внутреннего мира.
«Убежден, что приобщение юных созданий к музыке - дело благород- ное,
это делает их чище, способствует развитию нежности и доброты - ка- честв,
присущих всем детям Земли» - Н.Г. Стецюн.
Народное искусство - основа музыкального воспитания подрастающего
поколения, оно близко и понятно детям, благодаря уже имеющимся у детей
запасу знакомых слуховых представлений,

характерных

интонаций

мелодического рисунка, лада, метроритма, которые характеризуют народ- ную
музыку.
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Одной из ведущих традиций украинской музыки для детей была и на
сегодняшний день остается тесная

связь с народными

истоками. Класси-

ческими образцами являются произведения для детей Н. Лысенко, К. Сте- ценко,
Л. Ревуцкого, В. Косенко.
Продолжая традиции отечественной школы, Стецюн пишет пьесы в ярко
национальном стиле, наполняя свои произведения украинским фольклором. Он
использует как популярные украинские мелодии ( «Украинская мозаика»), так и
мотивы старинных украинских эпических дум ( «Этюд-экспромт»), также
создает

мелодии,

пронизанные

интонациями

украинской

лирической

песенности. Ладовое сопоставление тональностей, опевание тоники, попевки в
натуральном

и

гармоническом

миноре,

мелодические

и

ритмические

варьирования, подголосочная фактура, народные лады- все эти черты музыки
Стецюна указывают на тесную глубинную связь с народными истоками.
Поэтому его музыка такая доступная для понимания и пользуется большой
популярностью среди учеников. Особенно «Пьесы для ф-но и скрипки»,
изданные в 2003году и посвященные детям дирижера Вахтанга Жордания. В этот
сборник вошли 5 пьес: «Андантино», «Бабушкина сказка», вариации на тему
«Happy Birsday», «Этюд-экспромт» и пьеса для скрипки и фортепиано «Болеро».
Пьесам Стецюна свойственна яркость музыкального языка, разноплановость образов. Так пьесы «Андантино», «Бабушкина сказка», вариации «Happy
Birsday» и недавно написанная пьеса «Игра в пинг-понг» 2016 года, достаточно
простые в изложении. Их можно рекомендовать для изучения в младших и
средних классах музыкальной школы. [Пример №8].
Пьесы легко и быстро запоминаются. В них нет излишней фактурной
перегруженности. Фортепианное письмо очень прозрачно и экономно. Пьесы, в
основном, «укладываются в пальцы» , играть их удобно. Трехчастная форма
пьес

позволяет

выстроить

ясную

драматургическую

линию

в

этих

произведениях.
© Ткачук Н.О.
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Так яркости образов в «Андантино» способствует контрастность частей,
сопоставление одноименных тональностей, оркестровость проведения

тем,

яркость в средней части гармонической последовательности аккордов, а также,
насыщение мелодии и ее подголосков терцовыми, секстовыми хо- дами.[Пример
№1].
«Бабушкина сказка» - пьеса лирического плана.

Теплая

повествова-

тельная мелодия сменяется, изложенной в дециму, темой русской народной
песни «Жил-был у бабушки серенький козлик». Развернутая драматургиче- ская
середина добавляет яркости кульминации. Многослойность палитры голосов,
сопоставление регистров, динамика - все это придает яркость произведению.
[Пример №2].
Интересные для изучения вариации на популярную тему «Happy birsday».
Задачи технического плана ставит исполнение этой пьесы: арпеджированные
пассажи, двойные ноты, трели. [Пример №3].
Пьесы «Этюд-экспромт» (2003г.), Парафраз на тему песни «Синий
платочек» (1998 г.) из репертуара Клавдии Шульженко, «Элегия» памяти Г.
Ходкевича (2001г.), а также «Прелюд», написанный в (2015г.) - прекрасные
произведения, способные украсить любой концерт. Также они хорошо
приветствуются на музыкальных конкурсах.[ Пример №7].
Продолжая традиции виртуозных концертных этюдов В. Косенко,
Н.Г. Стецюн создает прекрасный образец этого жанра - «Этюд-экспромт».
Необычный размер 5/4, квинтольное сопровождение в партии правой руки,
быстрый темп, динамические и регистровые контрасты - все это требует хорошей
технической сноровки и способствует раскрытию пианистических способностей
ученика. [Пример №4].
Такие же задачи ставит пьеса парафраз на тему песни «Синий платочек».
Пьеса посвящена замечательной харьковской певице Клавдии Шульженко.
[Пример №6].
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Пьеса «Элегия», написанная в 2001 году, погружает нас в годы скорби. Она
посвящена памяти Гната Ходкевича (1877-1938), украинского музыканта,
писателя, историка, изобретателя, создателя харьковской бандуры, композитора,
педагога, театрального и общественно - политического деятеля, расстрелянного
в 1938 году. [Пример №5].
Возникает образ Кобзаря, рассказывающего о тяжелой судьбе героя.
Скорбный повторяющийся мотив, наполненный украинскими интонациями,
арпеджиато на первых долях, динамическое усиление, укрупнение фактуры-все
развитие приводит к очень яркой драматической середине. Аккорды звучат как
удары, очень надрывно, усиливая напряжение и завершая развитие потоком
нисходящих секст, символизирующих конец - смерть. Но жизнь продолжается.
В

третьей

части

просветленный

вариационное

характер,

развитие

благодаря

смене

главной
регистра.

темы
Она

приобретает
звучит

как

воспоминание о человеке, вера, что его дела не будут забыты. Завершается пьеса
на ff утроением мелодического хода, прерывающегося жестко звуча- щими
аккордами - «выстрелами».
Исполняется пьеса на едином дыхании, оставляя в душе неизгладимый
след, как хороший рассказ, ее хочется «перечитать» еще раз. Драматургия пьесы,
понимание исторического периода, свободное владение различными видами
техники («мелкая», аккордовая, двойные ноты, «чистая» педаль), оркестровость
произведения - все это ориентирует на изучение этого произведения в старших
классах школы.
В 2003 году Н. Г. Стецюн написал «Элегию» памяти Г. Ходкевича для
оркестра народных инструментов. Прослушивание

пьесы в оркестровом

варианте поможет ученику более ярко представить драматургию произведе- ния,
благодаря оркестровой палитре красок, использованных композитором, и
применить ее в своем исполнении.
Ансамблевая игра не оставляет равнодушным никого. Благодаря нали-чию
двух исполнителей или нескольких инструментов еще более расширяются
© Ткачук Н.О.
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богатейшие возможности фортепиано. Изучение ансамблевых произведений
очень полезно для развития творческих возможностей учеников. Воспитывает
чувство коллективного ритма, дает чувство удовлетворения от совместно
выполненной задачи, а также творчески обогащает исполнителей и весьма
существенно совершенствует их пианистическое мастерство. Написание пьес
для

ансамбля

возможность

очень
раскрыть

привлекает
задуманное

многих

композиторов,

произведение,

получающих

используя

большую

музыкальную палитру. Не остался в стороне и Н. Г. Стецюн. Он написал два
прекрасных ансамблевых фортепианных номера - «Украинская мозаика» и
парафраз на тему песни «Синий платочек», переложенный для фортепиано в
четыре руки в 2015 году, а также пьесу для скрипки и фортепиано «Болеро»,
вошедшую в сборник, изданный в 2003 году.
Пьеса «Болеро» интересна для нас тем, что пианист может попробовать
себя в роли ансамблиста с другим инструментом. Пьеса написана для скрипки и
фортепиано. Еще есть интересный пример исполнения этого произведения на
фортепиано и домре. Яркая зажигательная музыка пьесы, с характерными
испанскими

ритмами,

легко

запоминающейся

мелодией,

не

оставляет

равнодушными слушателей. Произведение часто исполняется на различных
концертных площадках нашего города, нравится слушателям. [Пример №9].
Песня «Синий платочек», в исполнении легендарной Клавдии Шульженко, знакома нам с детства и является символом любви, преданности и
верности. Н. Г. Стецюн написал прекрасный концертный номер, яркий, виртуозного плана. Красивые гармонии, насыщенная фактура, арпеджированные
пассажи, свободная форма построения, подвластны ученикам старших классов с
технической подготовкой. Ансамблевое изложение этой пьесы, благодаря
распределению

композитором

фактуры

между

ансамблистами,

дает

возможность изучения данного тематического материала в средних классах.
[Пример №6].
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Ансамблевая пьеса «Украинская мозаика», построенная на двух темах
украинских народных песен, вводит нас в волшебный мир праздника - ярма- рки
с песнями, танцами, весельем. Мелодии звучат то весело, то грустно, с разными
красками. Быстрые темпы, арпеджированные и хроматические ходы, двойные
ноты, динамическая и фактурная насыщенность произведения-большое поле для
работы ученикам и педагогу. Достоинство этой пьесы, в том, что партии
участников ансамбля равноправны. Звучит постоянный диалог между
исполнителями. Часто пассаж или мелодический ход, звучащий в партии одного
ученика, продолжает свое развитие в партии другого, объединяясь в единое
целое и создавая законченный музыкальный образ. Учитывая все сложности
этого произведения, рекомендую изучать его в старших классах музыкальной
школы. [Пример №10].
Неоценимое значение для понимания творчества композитора дает живое
общение с ним. Никто не может лучше рассказать о своей музыке, чем сам автор.
Так 16 февраля 2020 года в концертном зале музыкальной школы № 9 города
Харькова состоялась творческая встреча - концерт композитора Н. Г. Стецюна с
учащимися школы. На концерте прозвучала

детская фортепианная музыка

композитора, описанная в этой статье, в исполнении солистов и ансамблистов
школы. Автор музыки рассказал о себе, о своем творчестве. Теплая,
доверительная беседа, возможность общения с композитором, произвели на
слушателей большое впечатление. Подобные встречи очень важны, так как дети
получают возможность лично познакомиться с создателем музыки, становятся
соучастниками

творческого

процесса,

соприкасаются

с

прекрасным,

приобретают знания, обогащаются духовно.
Пусть муза всегда сопровождает талант композитора, а мы будем
наслаждаться прекрасными его творениями.

© Ткачук Н.О.
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ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
Федорова Ольга Павлівна
Анотація.У статі порушується питання особливостей виховання дітей
молодшого віку засобам театрального мистецтва. Розглядаю процеси активізації
творчої діяльності молодших школярів засобами театру. Охарактеризовано роль
театрального мистецтва у педагогічному процесі виховання молодших школярів
та визначено подальші шляхи його застосування.
Ключові слова: театральне мистецтво, творча діяльність, виховання,
театралізація.
Постановка проблематики дослідження. У сучасному світі творчій
діяльності приділяється одна із самих значних ролей у розвитку суспільства,
культури, науки. Це пов'язано з тим, що творчою характеристикою може бути
насичена будь-яка з видів діяльності. У зв'язку із цим, сучасна початкова школа
виступає фундаментом для формування таких якостей особистості, як
впевненість у собі, мобільність, самостійність у прийнятті відповідальних
рішень, здатність нестандартно мислити, вміння підходити до будь-якої
проблеми творчо. У молодшому шкільному віці важлива роль належить
самовираженню дітей через власну художньо-творчу діяльність. Враховуючи
психофізіологічні особливості школярів цього віку – необхідно залучати їх до
творчої діяльності в образотворчому, музичному, театральному та інших видах
мистецтва. Вивчення феномена творчої діяльності було здійснено вітчизняними
та зарубіжними психологами, зокрема Л. Виготським, Н. Лейтес, О. Лук, А.
Матюшкіним, Я. Пономарьовим, А. Симановським, Дж. Гілфорд, Е. Торренс та
90

© Федорова О.П.

www.openscilab.org

Сучасні тенденції та
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки
Теорія та методика навчання

іншими. Попри значну кількість джерел, заявлена проблематика і до сьогодні не
втратила своєї актуальності. У зв’язку із цим, метою даної статті є
дослідження особливостей виховання дітей молодшого шкільного віку засобами
театрального мистецтва.
Виклад основного матеріалу дослідження. Під активізацією творчої
діяльності молодших школярів розуміємо процес переходу репродуктивних
форм мислення до продуктивних, коли пріоритетним стає самостійна творча
активність особистості дитини у навчально-виховному процесі [7, c. 35].
Аналіз зарубіжної та вітчизняної психолого-педагогічної літератури
свідчить про те, що, у практиці початкової школи існують різні способи
активізації творчої діяльності молодших школярів, зокрема: прийом аналогії,
метод мозкового штурму, метод випадкових асоціацій, проблемні ситуації, ігрові
технології, самостійна дослідницька робота та ін. З огляду на специфіку вікової
групи учнів початкової школи вважаємо, що активізації творчої діяльності
молодших школярів може сприяти використання засобів театрального мистецтва
[3, c.45].
Театр – з грецької «theatron», або місце для видовищ – виник ще в
античності, але й досі відіграє значну роль у розвитку сучасного суспільства [2,
c.357]. Театр – мистецтво, що має широкий спектр можливостей [2, c.379].
Наслідування, гра та уявлення завжди були частиною повсякденного життя,
природним джерелом задоволення та засобом дослідження, утвердження та
переконання, що породжують колективний творчий акт, завдяки чому можна
переосмислити особисте та суспільне існування. Отже, театр – мистецтво
синтетичне, що поєднує літературу, слово, музику, пластику, образотворче і
прикладне мистецтво [2, c.357]. В театрі можна відображати дійсність наочно та
різнопланово за допомогою кольору, звуку, об'єму, руху, тощо.
На думку К. Станіславського, театр є надзвичайним з усіх видів мистецтв,
оскільки він об’єднує усі мистецтва для підвищення почуттів; пантоміма,
костюм, граактора - все це подвоює враження, причому сценічний вплив
© Федорова О.П.
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сприймається цілою групою осіб, внаслідок чого розвивається спільне відчуття,
що загострює моменти сприйняття [4, с.144]. Отже, театральне мистецтво – це
унікальний за своїм характером педагогічний чинник, який пов’язаний з іншими
видами життя.
Відповідно до визначення С. Рубінштейна, у процесі театральної
діяльності створюється щось нове, «…що до того ж входить не тільки в історію
розвитку самого творця, а й в історію розвитку науки, мистецтва тощо» [5, c.135].
У свою чергу, Л. Виготський акцентує увагу на тому, що нове, створене у
результаті театральної творчості, може бути «…якоюсь річчю зовнішнього світу
або певного почуття, що живе і виявляється тільки всамій людині» [3, c.79]. Л.
Виготський стверджував, що мистецтво є засобом для урівноваження із
середовищем в інших точках нашої поведінки, що воно доповнює життя та
розширює його можливості, формує для розуму та оживлює для почуттів такі
емоції, які без нього залишилися б у невизначеному стані [3, с. 45].
Виховання театром дозволяє поєднувати сприйняття різних видів
виконавства як рівноцінні творчі процеси, що активізують емоційний,
моральний, соціальний, трудовий і, нарешті, інтелектуальний досвід дитини і
розвивають його. Заняття театральним мистецтвом здатні значно підвищити
рівень емоційності та організованості, жвавості та тренування пам’яті, навичок
колективної праці, відповідального ставлення до своїх слів, вчинків і дій,
розвивають і зміцнюють «універсально корисні сторони розвитку людини,
наприклад, довільну і концентровану увагу, жваве уявлення й асоціативне
мислення, навички спілкування, зовнішню тавнутрішню зібраність» [4, с. 78].
К. Станіславський наголошував, що театральне мистецтво – «не вічне,
проте воно надзвичайне з усіх мистецтв» [7, c.143]. Його вплив створюється не
однією людиною, а цілою групою осіб – акторів, художників, режисерів,
музикантів; не одним мистецтвом, а водночас багатьма, найрізноманітнішим.
При цьому театральна вистава сприймається не однією людиною, а багатьма, від
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чого «… розвивається загальне, масове відчуття, що загострює моменти
сприйняття» [7, с. 143]
В.

Сухомлинський

стверджував,

що

театралізована

діяльність

є

невичерпним джерелом розвитку почуттів, переживань та емоційних відкриттів
дитини, що «…долучає її до духовного багатства» [8, c. 93]. Постановка
театралізованої вистави змушує хвилюватися, співпереживати персонажу та
подіям. З театралізованою діяльністю взаємопов'язане вдосконалення мови
дитини. За словами Н. Опаріної, театр – є універсальною освітньою моделлю, яка
має такі специфічні риси, яких немає ні в одному з інших видів мистецтва, а саме:
театр – колективне мистецтво, у процесі якого особистість

навчається

спілкуванню; вчиться діяти відповідно до образів.
Більшість педагогів у своїй професійній діяльності використовують
театралізацію, завдяки чому молодші школярі долучаються до духовноморальних цінностей. Під час підготовки до спектаклів, репетицій, розстановки
декорацій діти отримують радість від спілкування з мистецтвом, від свого
вдалого виконання ролі. Саме у такі моменти діти почуваються членом
колективу, об'єднані однією спільною метою. Діти, які беруть участь у
театралізованій діяльності, дізнаються багато нового, особливо про навколишній
світ, який розкривається у всьому різноманітті: через різні звуки, образи, фарби.
Різні питання змушують їх задуматися про щось важливе, проаналізувати та
осмислити. Все це сприяє розвитку їх розумових здібностей [7, c.35]. Саме через
любов до театру у дітей виникають яскраві відчутті свята проведеного разом із
батьками, педагогами та однолітками у незвичайному чарівному світі.
Висновки. Отже, про необхідність використання засобів театрального
мистецтва у навчально-виховному процесі наголощували такі психологи та
педагоги, як П. Блонський, Л. Виготський, А. Єршова, В. Кан-Калік, В.
Караківський, А. Макаренко, В. Сорока-Росінський, С. Шацький та бігіто інших.
Театральне мистецтво і театралізація як комплексна система використання всіх
його засобів, сприяють вирішенню найрізноманітнішого спектру навчально© Федорова О.П.
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виховних завдань. Ґрунтовний аналіз їх праць дозволив дійти висновку, що
активізація творчої діяльності молодших школярів засобами театрального
мистецтва залежить від низки обставин: сформованості мотиваційної, емоційновольової, когнітивної сфер особистості; мікроклімату в класному колективі;
системності використання засобів театрального мистецтва у навчанні;
обумовленості вибору форм театралізації; активізації особистісного досвіду
молодшого школяра під час театральної діяльності; рефлексії, тощо.
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В данной статье акцентируется внимание на актуальности возрождения
риторики в последние десятилетия, что является одной из тенденций в
современном

образовании.

Общеизвестно,

что

современная

риторика

рассматривается прежде всего в парадигме речеведческих дисциплин, опираясь
на достижения психолингвистики, прагматики, теории речевой коммуникации,
социолингвистики, теории и практики этикета, культуры речи и др. Как
инструмент осознанного порождения и словесного выражения мысли, риторика
объединяет все интеллектуальные профессии, поскольку ещё в далёкую
средневековую эпоху данная наука классически определялась как «царица наук
и художеств». Сегодня принято говорить уже о профессиональной риторике и её
частных разновидностях: политической, военной, дипломатической, деловой,
церковной,

юридической,

медицинской,

торговой

и,

конечно

же,

педагогической.
Известный

российский

филолог-русист,

профессор,

председатель

Российской Риторической ассоциации В.И. Аннушкин справедливо определяет
современную риторику как «учение о речевом воспитании личности. Поскольку
в речи выражен весь человек, риторика способствует формированию всей
личности человека, прежде всего его идеологии, знаний, жизненной позиции,
способности выражать и защищать свою позицию словом. Соответствие этому
требованию позволит воспитать такого человека, для которого язык (слова, уста)
© Шандроха Н.Э.
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станут подлинной “стеной” и “защитой”» [1, с. 42]. Таким образом, как никогда
остро назрела насущная необходимость воспитания языковой личности,
способной ярко, образно и оригинально выражать свои мысли.
В качестве объекта исследования сам термин «риторизация» был введён в
научный оборот в начале 90-х гг. ХХ в. российским учёным, одним из ведущих
специалистов в области педагогической риторики С.А. Минеевой. В широком
смысле данный термин трактуется как внедрение в жизненную практику
оптимальных вариантов общения в условиях изменяющейся социальной
реальности. В образовательном и педагогическом аспектах содержание
риторизации представлено в работах Л.В. Горбач, В.Н. Марова, С.А. Минеевой,
Е.В. Никульченковой, Е.С. Рожковой, О.А. Сальниковой и др. В данной статье
мы опираемся на концепцию С.А. Минеевой, трактующей риторизацию как
механизм (процесс) переосмысления учебного предмета и способов его
преподавания как «полноценного диалогового общения по канонам риторики…
осмысление всех ситуаций учебного и внеучебного общения как риторических и
обогащение их риторическими способами решения» [2. с. 21]. Риторизация
вузовского образования в системе подготовки учителя-филолога понимается как
один из механизмов модернизации образовательной деятельности школы и
педагога. Важно отметить, что на сегодняшний день риторическая подготовка
учителя-предметника

включает

и

риторизацию

его

педагогической

деятельности, что позволяет в полной мере не только обогатить процесс
преподавания любого школьного предмета, но и повысить качество обучения,
развития и воспитания языковой личности учащегося. Целесообразным видится
ещё в университетских стенах научить студента-филолога коммуникативноречевым умениям преобразования педагогических ситуаций в потенциально и
реально риторические. В этой связи «умения учителя и ученика создавать
авторские

высказывания,

учитывая

особенности

конкретных

ситуаций

школьного и внешкольного общения, адресата, способность воплотить свой
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замысел в соответствующем жанре и речевой форме лежат в основе
демократизации, гуманизации и гуманитаризации образования» [3, с. 133].
Риторизация

в

самом

общем

виде

может

пониматься

и

как

целенаправленное обучение будущих учителей-филологов риторическим
жанрам педагогического дискурса с целью их практического использования на
школьном уроке. Думается, что такой школьный урок будет более
привлекательным для большинства участников образовательного процесса,
поскольку

использование

риторических

жанров

поможет

расширить

возможности самореализации педагога и учащихся, позволит осознанно освоить
культурно-историческое пространство учебного предмета.
Риторизация образовательного процесса приобретает особую социальную
значимость, поскольку способствует решению проблемы развития риторической
компетенции студентов, понимаемой вслед за учёным-исследователем Л.Н.
Горобец как «способность осознанно создавать, произносить и рефлектировать
авторско-адресный текст речевого/риторического жанра в соответствии с целью
и ситуацией публичной речи» [4, c. 215].
Таким образом, изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что
риторическая подготовка будущего специалиста должна осуществляться в
гармоничной связи педагогического общения студентов-филологов и их
обучения профессионально значимым в школьной практике речевым жанрам.
Это создаёт возможность осмыслить процессы риторизации образовательной
деятельности с учётом специфики гуманитарной сферы высшего образования и
факт превращения языка из средства в основу творческого образовательного
процесса.
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ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ
Лісовець О.В., Тих омирова І.О.

МІСЦЕ І РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Лісовець Олег Васильович
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки і
соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя,
м. Ніжин
Тихомирова Інна Олександрівна
магістрантка спеціальності «Освітні, педагогічні науки» Ніжинського
державного університету імені Миколи Гоголя, м. Ніжин
Важливість виховання дітей і підлітків на ідеях патріотизму, любові до
Батьківщини, а також прагнення до активної участі в житті суспільства
підкреслюється в ряді нормативних документів, в тому числі і в Законі України
«Про позашкільну освіту», що свідчить про потенціал системи закладів
позашкільної освіти у цьому напрямі. Адже громадянська освіта згідно
«Концепції розвитку громадянської освіти в Україні» (2018) розуміється не лише
як навчання, але і як громадянське виховання на основі національних та
загальнолюдських цінностей [4].
Важливо

наголосити,

що

про

потенціал

позашкільної

освіти

у

громадянському вихованні підростаючого покоління говорила ще С. Русова.
Адже, як вказувала вчена, «сама школа не може дати дітям повне гармонічне
виховання й досить широку освіту без запомоги позашкільної освіти», завдання
якої: поширити знання і «саме головне - ... піднести громадську свідомість»
різних категорій населення. Тоді Всеукраїнський з'їзд у справах позашкільної
освіти серед головних завдань визначав і «утворення національно-свідомого
© Лісовець О.В., Тихомирова І.О.
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громадянства, на котре б мали змогу опиратись в своїй діяльності уряд і місцеві
самоврядування; перетворення національного стихійного почуття в національну
самосвідомість; піднесення самодіяльності населення» [3, с. 231-232].
Пізніші і сучасні дослідження присвячені питанням громадянської освіти
в умовах позашкільного виховного середовища здійснені у працях І. Іванова,
Р. Капралової, П. Кендзьора, А. Макаренка, В. Максакової, Ж. Предвічної та ін.
Від початку незалежності України громадянська освіта не мала чіткої
державної політики та була представлена в патріотичних годинах в шкільних
закладах та в позашкільній державній програмі «Краєзнавство». В недержавному
секторі почали з’являтись дитячі та молодіжні організації, що мали в статуті мету
з розвитку громадянської освіти та патріотичного виховання. Однією з перших
таких організацій стала скаутська організація «Пласт», яку було офіційно
зареєстровано в м. Львів 22 лютого 1990 року. У 1994 р. в м. Чернігів було
зареєстровано першу організацію з громадянської освіти «АХАЛАР» [1].
Поступово формується і законодавча база, яка закладає основи для
розвитку громадянської освіти в Україні. Так, Закони України «Про освіту»
(1991) і «Про загальну середню освіту» (1999), Національна доктрина розвитку
освіти (2002) містили загальні положення щодо ролі освіти у вихованні
громадянина, окреслюючи засади та принципи освіти, які безпосередньо
відповідають

завданням

розвитку

демократичної

громадянськості

підростаючого покоління. На підставі згаданих нормативно-правових актів і
концепцій громадянської освіти та громадянського виховання визначається і
зміст громадянської освіти в нашій державі. Вона поєднує і громадянські знання,
на основі яких формуються уявлення про форми і способи функціонування
громадянина в політичному, правовому, економічному, соціальному та
культурному полі демократичної держави; і громадянські уміння та досвід участі
у соціально-політичному житті суспільства та практичного застосування знань; і
громадянські чесноти – норми, установки, цінності та якості, притаманні
громадянину демократичного суспільства. Структуру громадянської освіти
можна представити у вигляді табл. 1:
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Таблиця 1. Структура громадянської освіти
Громадянські знання
філософськопро громадські, демократичні, загальнолюдські, європейські,
культурологічні та національні норми і цінності; європейську громадянськість; культуру
морально-етичні
світової цивілізації та культурну спадщину українського народу;
політологічні
про типи держав, політичний устрій суспільства, механізм
функціонування політичної системи та влади в Україні, політичні
організації та інституції, принципи, процедури й регламенти
суспільної взаємодії, виборчу систем; особливості взаємодії органів
державної влади і місцевого самоврядування та їх відповідальність
перед громадянами; сутність громадянського суспільства; систему
соціального забезпечення та соціального захисту; ефективні форми
взаємодії з представниками владних структур та інших установ;
правові

про права людини й механізми їх захисту про головні правові норми,
що визначають правочинну поведінку особи в Україні;

економічні

про фінансову, податкову і бюджетну системи держави та органи
місцевого самоврядування та їх відповідальність перед громадянами;
суть ринкових відносин; основні економічні принципи; рушійні сили
економічного розвитку; економічні права;

соціальні

про соціально ефективну поведінку особистості; стратегії взаємодії та
спілкування з іншими; способи залагодження конфліктних ситуацій;
Громадянські уміння

Уміння у
політичній сфері

орієнтуватися у проблемах сучасного суспільно-політичного життя в
Україні та визначати власну позицію; застосовувати способи та
стратегії взаємодії з органами державної влади на користь собі та
громадянському
суспільству;
використовувати
засоби
громадянського впливу на владні структури; ініціювати громадську
активність;

Уміння у правовій реалізовувати й послідовно обстоювати свої права; застосовувати
сфері
процедури і технології захисту власних інтересів, прав і свобод та
прав і свобод інших громадян; виконувати громадянські обов’язки в
межах місцевої громади, держави та її політичних інститутів;
використовувати способи діяльності й моделі поведінки, що в межах
чинного
законодавства
України
відповідають
інтересам
самореалізації особистості та захищають права людини і
громадянина;
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Уміння у
соціальній сфері

ефективно спілкуватися, застосовувати моделі поведінки, характерні
для високої культури міжлюдських (міжгрупових і міжособистісних)
стосунків; долати стереотипи, войовничий націоналізм, расизм та
нетерпимість, визнавати і приймати різноманітність, іти на компроміс
з різними етнічними, релігійними групами заради соціального миру в
державі; дослухатися, розуміти й тлумачити доводи інших людей;
розглядати альтернативні дії та поведінки й піддавати їх аналізу з
етичної точки зору; розробляти стратегію ухвалення рішень з
урахуванням норм і цінностей громадянського суспільства в
складних ситуаціях особистого та громадянського життя; робити
свідомий вибір, застосовувати демократичні технології прийняття
індивідуальних і колективних рішень, враховуючи власні інтереси,
інтереси та потреби інших громадян, представників певної спільноти,
суспільства та держави; брати участь у самоорганізації;
самоврядуванні дітей та молоді;

Уміння в
економічній сфері

реалізовувати й обстоювати свої права як суб’єкта ринкових
відносин, споживача і платника податків; встановлювати і розвивати
партнерські економічні стосунки; орієнтуватися в умовах вільного
ринку;

Загальнопізнаваль
ні уміння

мислити критично й незалежно; критично приймати інформацію,
зокрема, щодо способів думок і філософських, релігійних,
соціальних, політичних і культурних концепцій, самостійно її
аналізувати й застосовувати; формулювати, висловлювати й публічно
обстоювати власну позицію; вести дискусію на захист своєї точки
зору;
Громадянські цінності, ставлення, установки

Загальнолюдські

доброта, чуйність, милосердя, совість, чесність, правдивість,
працелюбність, справедливість, гідність, терпимість до людей, повага
і любов до батьків, роду, бережливе ставлення до природи;

Демократичні
(громадянського
суспільства)

почуття власної гідності, шанування прав людини та свободи
особистості як абсолютної цінності; повага до законів; визнання
головних демократичних цінностей (свободи, справедливості,
рівності можливостей, здатності жити разом, поваги до гідності й
прав людини, солідарності, захисту довкілля, відданості миру);
лояльне і, водночас вимогливе ставлення до влади; активна
громадська позиція, впевненість у своїй спроможності впливати на
життя суспільства; повага до інтересів, прав, самобутності великих і
малих народів, міжкультурне взаєморозуміння, толерантність;

Національні

обов’язок і відповідальність перед співвітчизниками, Батьківщиною,
державою; віра в духовні сили свого народу, його майбутнє; любов
до України та рідного краю, повага до національної історії, культури,
мови, традицій
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Виходячи

з

цього

громадянська

компетентність

як

результат

громадянської освіти постає у вигляді інтегрованої якості особистості, що
дозволяє

їй

усвідомлено,

відповідально

і

ефективно

користуватися

громадянськими правами і свободами, виконувати обов’язки громадянина,
займати активну громадянську позицію, поділяти цінності демократичного
суспільства, бути патріотом своєї Батьківщини, шанобливо ставитися до народів
і культур інших країн.
Умови формування громадянської компетентності сформульовані на рівні
Ради Європи у вигляді рекомендацій і передбачають:
- активну участь учнів, педагогів і батьків у демократичному управлінні
закладом освіти;
- демократизацію методів навчання та виховання, відносин суб’єктів
освітнього процесу;
- поширення методів, орієнтованих на особистість учня і студента, зокрема
реалізація педагогічних проектів, що ґрунтуються на спільній колективній меті
та співпраці учасників, які опікуються освітою з питань демократичного
громадянства (неурядові установи, підприємства, професійні організації);
- формування освітніх підходів, що тісно пов’язують теорію з практикою;
- залучення учнів і студентів до індивідуального та колективного
оцінювання якості навчання;
- заохочення обмінів, зустрічей та партнерства між учнями, студентами і
вчителями з різних навчальних закладів для міжособистісного взаєморозуміння;
- поширення підходів і методів освіти, що сприяють вихованню у суб’єктів
освітнього процесу толерантності та поваги до культурної і релігійної
багатоманітності;
- зближення формальної і неформальної освіти;
- встановлення відносин громадянського партнерства між школою і сім’єю,
громадою, ЗМІ [2, c. 128-129].
Процес формування громадянських знань та компетенцій має відбуватися
в усіх освітніх закладах, в тому числі закладах позашкільної освіти. Адже
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позашкільна освіта як невід’ємна складова системи освіти спрямована на
розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної
культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних
професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої
самореалізації та/або професійної діяльності. Сьогодні держава покладає на
систему позашкільної освіти такі завдання: створювати додаткові умови для
самовизначення,

саморозвитку,

самореалізації

особистості,

формування

моральних якостей у дітей та підлітків, соціально-громадського досвіду;
сприяння професійній орієнтації, розвитку творчих здібностей.
Завдання, які вирішують заклади позашкільної освіти, організовуючи
громадянську освіту і виховання дітей, носять освітній, виховний і розвивальний
характер. Мета громадянської освіти у закладах позашкільної освіти досягається
шляхом вирішення наступних завдань:
• навчання як формування системи знань про громадянські проблеми
сучасності та шляхи їх вирішення; розвиток системи інтелектуальних і
практичних умінь з вивчення, оцінки стану і поліпшення громадянської
правосвідомості, світогляду, заснованого на розумінні діалектики взаємозв'язку
суспільства, людини і держави, переконань в принциповій необхідності
оздоровлення і стабілізації правових основ держави;
• виховання як формування мотивів, потреб і звичок громадянської
поведінки і діяльності, здорового способу життя, прагнення до активної
громадської діяльності;
• розвиток особистості: інтелектуальний (здатність аналізувати і
проєктувати цивільні ситуації), емоційний (взаєморозуміння між людьми,
громадянська самодостатність, правова відповідальність за результати власної
діяльності), моральний (воля і наполегливість) [8].
Необхідними складовими частинами формування громадянськості учнів в
закладах позашкільної освіти є:
•

формування

ціннісних

громадянських

орієнтацій

і

відповідно

громадянського мислення вихованців;
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• підвищення загальної культури людини, невід'ємною частиною якої
повинна стати громадянська культура;
• організація взаємозалежної наукової, моральної, правової та практичної
діяльності дітей, спрямованої на становлення громадянської життєвої позиції;
•

відповідність педагогічного

процесу

формування громадянської

культури сучасному рівню; висока професійна підготовка педагогів-вихователів;
тісне поєднання навчальної, позакласної та позашкільної роботи на основі
антропологічного підходу;
• мобільність і динамічність виховної роботи, врахування регіональних
умов, вікових та психолого-фізіологічних особливостей дітей [8].
Науковці наголошують, що в процесі громадянської освіти дітей засобами
позакласної та позашкільної роботи, вони не просто засвоюють соціальний
досвід за допомогою загальноприйнятого метафоричного зіставлення символіки
з реаліями навколишнього світу речей і явищ, а й перетворюють ці уявлення в
моральні особистісні естетичні цінності, установки і орієнтації. Цей процес
перетворення соціального досвіду спонукає дитину ще з молодшого шкільного
віку до застосування отриманих знань, досвіду в її подальшому духовноморальному просуванні на шляху пізнання і розвитку [5, с. 12].
Аналіз напрямів сучасної позашкільної освіти, які визначені у Законі
України «Про позашкільну освіту» [7], показує що громадянська освіта
реалізується в більшості з них. Але особливе місце тут посідають:
військово-патріотичний, який спрямований на виховання патріотичних
почуттів та громадянської відповідальності;
соціально-реабілітаційний,

який

забезпечує

активну

громадську

діяльність та соціальне становлення особистості дитини;
пластовий, скаутський, на який покладено забезпечення власне
громадянської освіти вихованців (учнів) і слухачів.
Зупинимось саме на останньому напрямі, оскільки саме громадські
організації мають величезний потенціал у здійсненні громадянської освіти
підростаючого покоління. Серед завдань діяльності сучасних організацій чітко
© Лісовець О.В., Тихомирова І.О.

105

Сучасні тенденції та
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки
Теорія і методика виховання

www.openscilab.org

простежуються ті, які спрямовані на громадянську освіту і виховання. Це і
включення дітей у суспільно-корисні справи, формування відповідальності,
забезпечення потреби кожного члена організації в самореалізації; і формування
гуманної особистості, свідомого і активного громадянина-патріота України; і
збереження і примноження історико-культурної спадщини українського народу
і його природного довкілля; і захист свобод і прав дітей та молоді, виконання
ними своїх обов’язків.
На підтвердження цього в Україні у кінці 2019 р. було прийнято
спеціальний закон «Про визнання пластового руху та особливості державної
підтримки пластового, скаутського руху», яким визнано історичний внесок
пластового руху в громадянську освіту дітей та молоді, здобуття і становлення
української державності [6]. Серед завдань підтримки пластового, скаутського
руху можна виокремити: сприяння громадянській освіті дітей та молоді як
відповідальних і активних громадян, які сповідують та відстоюють демократичні
цінності. У Пласті громадянська освіта молоді здійснюється шляхом:
−

набуття

знань

про

демократичні

здобутки

та

особливості

становлення демократії в Україні;
−

створення умов для набуття вихованцями досвіду громадянських

дій, демократичної поведінки та конструктивної взаємодії;
−

формування правової культури, пропаганди здорового способу

життя та оздоровлення молоді.
У цілому діяльність скаутської організації Пласт спрямована на
національне виховання та етнокультурну ідентифікацію молодого покоління
українців, а також відіграє важливу роль у розвитку системи національнопатріотичного виховання в сучасній Україні
Завдяки набуттю навичок і знань у сфері громадської активності
формується нове покоління людей, які по справжньому зацікавлені у процвітанні
своєї держави і прикладають до цього значні зусилля.
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Таким чином, реалізація концепції громадянської освіти може бути
ефективною лише за умов створення широкого культурного контексту
причетності всього суспільства до утвердження демократії, надання вихованцям
прикладів ефективної громадянської дії, тому до справи громадянської освіти
доцільно залучати не лише заклади освіти, а й громадські організації, і широкі
кола населення, родини, засоби масової інформації та ін.
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ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ
Бабичева Е.В.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ПРИНЦИП ТВОРЧЕСТВА
Бабичева Елена Викторовна
профессор кафедры оперной подготовки,
режиссер Оперного Театра-студии имени Ю.А. Сперанского
Российской академии музыки имени Гнесиных
(г. Москва, Россия)
Глубинный

смысл

художественного

произведения

–

будь

то

драматическая или музыкальная первооснова – неизбежно связан с той
сверхзадачей, которую перед собой ставил автор. Но должно ли наше прочтение
совпадать с общепринятым? Всегда ли разгадку смыслов произведения можно
отнести к объективному процессу познания «что» и «для чего»? Тем более, что
одним из постулатов актёрского мастерства в современном театре, в оперном
искусстве

в частности, стала

яркая

ассоциативность художественного

воздействия на зрителей. На смену музейной познавательности классической
оперы пришло время современной выразительности, активно возбуждающей
зрительское сознание.
Главными в театре являются средства, которыми можно выразить
подтексты, заложенные в драматургии. Эта сверхзадача театральности
достигается сегодня умением артиста донести не только режиссёрский замысел,
но и проявить свою яркую индивидуальность, вложить в роль смыслы, близкие
его личности и актёрской природе.
Размышляя об актёрских умениях в музыкальном театре, невозможно не
обратиться к начальному периоду формирования профессиональных навыков в
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оперном классе. Одна из главных задач учебного процесса – разбудить
активность творческой природы студентов. Для этого необходимо найти
наиболее благоприятные формы обучения, в результате чего должно
сформироваться умение будить у себя живое чувство, без которого нет
органического существования в предлагаемых обстоятельствах сценических
задач.
В оперном классе нельзя начинать работу над отрывками без анализа
музыкального материала, сделанным самим исполнителем. Очень важно понять,
что именно он почувствовал, слушая музыку, как представил себе персонаж,
который будет воплощать в действии, что взволновало и заинтересовало в
данной сценической ситуации.
Первое эмоциональное впечатление от художественного материала (пьеса,
оперный

клавир,

ария,

романс,

стихотворение),

мысли

вызванные

субъективными восприятиями тех или иных смысловых линий – исходный
момент творческого процесса.
Абсолютно прав К.С. Станиславский утверждая, что «линии стремления
двигателей психической жизни, зародившиеся от интеллекта (ума), хотения
(воли) и эмоции (чувства) артиста, восприняв в себя частицы роли,
пропитавшись

внутренними

творческими

элементами

человека-артиста,

соединяются, сплетаются друг с другом в замысловатые рисунки, как шнуры
жгута, и точно завязываются в один крепкий узел. Все вместе эти линии
стремления образуют внутреннее сценическое самочувствие»[1,с.330]. Эти
«линии стремления двигателей психической жизни» актёра есть не что иное, как
предлагаемые обстоятельства, оправдывающие средства выразительности в
сценическом действии.
Одним из важнейших условий сценического существования актёра
Станиславский называл предлагаемые обстоятельства. Константин Сергеевич в
это понятие вкладывал глубинную суть внутренней и внешней творческой
активности.
© Бабичева Е.В.
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оправдывают действенную линию, придают ей жизненную конкретность и
подчиняют определённой сверхзадаче.
Понятие «предлагаемые обстоятельства» вбирают в себя очень широкий
спектр драматургических, смысловых и эмоциональных составляющих.
Рассмотрение эпохи, политических, социальных, определяющих место и время
нюансов даёт возможность определить общие задачи. Психофизические задачи,
эмоциональная краска поведения уточняют круг психологических предлагаемых
обстоятельств.
Методологическим основанием многогранного процесса воспитания
вокалиста в оперном классе является принцип постижения музыкальной
драматургии. А, следовательно, и поиск предлагаемых обстоятельств в музыке.
Надо заметить, что практика современного музыкального театра в России
нередко демонстрирует

одну из острейших проблем: полное несовпадение

предлагаемых обстоятельств сценического решения спектакля и музыкальной
драматургии, лежащей в его основе.

Границы между музыкальным и

драматическим театром оказываются размытыми, артист существует на сцене
«под музыку», не погружаясь в предлагаемые обстоятельства её драматургии.
Мало знать содержание оперы, развитие жизни героев. Именно музыка
предлагает действию те или иные краски, раскрывая характер взаимоотношений,
наполняя эмоциональной сутью поведение персонажей. Если смысл оперы в её
содержании, то музыка раскрывает качества предлагаемых обстоятельств,
окрашивает содержание эмоцией, корректирует характер сценического действия
артиста.
В опере действие на сцене – это непрерывный процесс восприятия музыки
и органичное существование в ней. Естественно возникает вопрос: что значит
«существовать в музыке»? Ответ на этот сложнейший основополагающий
вопрос мы находим в практике применения метода физических действий
системы К.С. Станиславского. Надо научить студентов кропотливому анализу
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всех нюансов музыки, в которых заключается логика развития мысли и чувства,
а также умению подробно воплощать их в цепи сценических действий.
Действенность

сценического

существования

и

интонационная

действенность вокального слова, темпо-ритм и направленность темперамента,
внутренний монолог и поступок на сцене, общение – все эти средства актёрской
выразительности помогают реализовать конкретные сценические задачи в
определённых предлагаемых обстоятельствах.
Не лишним обратить внимание студентов на очень важный элемент
актёрской техники – магическое «если бы». «Оно вызывает в артисте
внутреннюю и внешнюю активность и тоже добивается этого без насилия,
естественным путём. Слово «если бы» - толкач, возбудитель нашей внутренней
творческой активности» [1, с.65].
Для созидательного процесса творчества «если бы» необходимо как
важнейший первый толчок, который направит актёрскую фантазию в нужном
направлении предлагаемых обстоятельств. В своих размышлениях о творчестве
артиста

К.С.

Станиславский

не

разделял

понятия

«предлагаемые

обстоятельства» и «если бы». «Предлагаемые обстоятельства», как и само «если
бы», являются предположением, «вымыслом воображения». Они одного
происхождения: «предлагаемые обстоятельства» - то же, что «если бы», а «если
бы» - то же, что «предлагаемые обстоятельства». Одно – предположение («если
бы»), а другое – дополнение к нему («предлагаемые обстоятельства»). «Если бы»
всегда начинает творчество, «предлагаемые обстоятельства» развивают его.
Одно

без других не

может существовать и получать необходимую

возбудительную силу. Но функции их несколько различны: «если бы» даёт
толчок дремлющему воображению, а «предлагаемые обстоятельства» делают
обоснованным само «если бы» [1,c.67] .
Любопытно появление термина «предлагаемые обстоятельства» в
размышлениях Станиславского об актёрской технике. Оно было взято из заметок
А.С. Пушкина «О народной драме и о «Марфе Посаднице» М.П. Погодина», где
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страстей,

правдоподобие

чувств

в

предполагаемых обстоятельствах…».
Станиславский трактует «истину страстей», как подлинные чувства и
переживания самого артиста. «Правдоподобие чувств» по Станиславскому – это
не прямая передача подлинных человеческих чувств и переживаний, вызванных
подсознанием, а проявление эмоций похожих на правду, как бы «под внутреннее
суфлёрство чувства». Это состояние похоже на правду, оно правдоподобно и
является плодом фантазии, результатом вопроса «если бы». Но прежде всего,
нужно создать предполагаемые, но более конкретные, точные, соответствующие
данному материалу предлагаемые обстоятельства. Надо искренне им поверить,
чтобы родилась «истина страстей». Таким образом, Станиславский уточняет
мысль Пушкина и формулирует иную последовательность процесса творчества:
«В предлагаемых обстоятельствах истина страстей и правдоподобие чувств».
Многолетняя практика работы в оперном классе показала, что самой
результативной и продуктивной формой исследования и воплощения задач в
конкретных предлагаемых обстоятельствах является этюд, музыкально-этюдный
метод. Прежде всего, мы принимаем определение этюда, как сценически
организованного

психофизического

существования

в

предлагаемых

обстоятельствах музыки.
Как пример приводим работу над арией Графини из 2-го действия оперы
«Свадьба

Фигаро».

взаимоотношений

Проанализировав

персонажей,

студенты

содержание,
начали

уточнив

нюансы

исследовать

средства

музыкальной выразительности развёрнутого вступления к арии. Темповые,
динамические изменения, метро-ритмические соотношения, разнообразные
акценты и мелодические контрасты были ничем иным, как действенным
развитием музыки. В смене музыкальных нюансов студенты находили
драматургическую логику, что помогло придумать этюд и раскрыть характер
любовного треугольника: Графиня, Граф, Керубино. Определяя и формулируя
задачу для совершения сценического действия, студенты обстоятельно отвечали
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на вопросы «что я делаю?», «ради чего я делаю?», и «в каких эмоциональных
предлагаемых обстоятельствах?». Характер музыки подсказывал ответы на эти
вопросы, и поведение Графини приобретало черты неоднозначности и
контрастности, а также было противоречивым по отношению к другим
персонажам.
Таким образом, музыка становилась не фоном для развития действия, а
источником самого действия. По этому принципу подробного исследования
мелодии и аккомпанемента строилась дальнейшая работа над всей арией.
Фантазия и воображение – эти важнейшие элементы актёрского мастерства –
помогли

исполнительницам

арии

Графини

найти

самые

невероятные,

неожиданные и смелые приспособления актёрской выразительности в
сценическом действии. Были не важны ни эпоха, ни место и время действия.
Внимание было сконцентрировано на психологическом характере предлагаемых
обстоятельств.
Каждая студентка, исполнявшая арию Графини, находила свои оправдания
музыкальной выразительности, и у каждой из них этюд-вступление приобретал
новую сценическую форму при различных предлагаемых обстоятельствах, но
единой сверхзадаче. Реальное творчество подтвердило мысль Станиславского о
том, что «Секрет силы воздействия «если бы» ещё и в том, что оно не говорит о
реальном факте, о том что есть, а только о том что могло бы быть… «если бы»…
Это слово ничего не утверждает. Оно лишь предполагает, оно ставит вопрос на
разрешение. На него актёр и старается ответить» [1,с. 64] .
Свободная форма этюда позволила включить в действие и другие
персонажи, задачи которых не противоречили, а уточняли и разнообразили
главную линию поведения Графини.
Подобная форма проведения занятий демонстрирует очень продуктивный
метод

вовлечения студентов в процесс активного и действенного разбора

музыкальной драматургии любого выбранного отрывка. Поиск предлагаемых
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обстоятельств, их разнообразие, активное фантазирование в них, смелая
действенная линия поведения - залог эмоционального посыла к творчеству.
На протяжении многих лет в академию имени Гнесиных приезжают
вокалисты из Украины и других стран. Они с хорошими достижениями проходят
обучение в бакалавриате и магистратуре, участвуют в спектаклях Оперного
Театра-студии

имени Ю.А. Сперанского, проходят стажировку в театрах

Москвы.
Прекрасными предлагаемыми обстоятельствами повышения качества и
содержательности учебного процесса в наших ВУЗах был бы дальнейший
взаимообмен новыми идеями преподавания,

проведение открытых мастер-

классов по различным дисциплинам оперной подготовки и организация научнопрактических конференций в формате он-лайн.
Кропотливый процесс воспитания студентов-вокалистов от простого к
сложному, от фантазии к воплощению, от задач «я в предлагаемых
обстоятельствах»

до

психологического

обстоятельствами

жизни

персонажей

совпадения
в

музыке

–

с

предлагаемыми

вот

долгий,

но

целенаправленный путь к постижению ценностей музыкального театра.
В работе приводятся цитаты из книги:
1.

К.С. Станиславский, Работа актёра над собой; М.А. Чехов, О технике

актёра; - М.: Артист. Режиссёр. Театр. – 2003 – 64 с.65 с., 67 с., 330 с.
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Борець М.М.

ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО/СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ У ЗВО
Борець Михайло Максимович
Вступ
Практичні та семінарські заняття – одні з основних форм навчальних
занять студентів. Саме на таких парах здобувачі освіти практикують
використання теоретичних знань, здобутих на лекціях для вирішення конкретних
задач.
Практичне заняття – (грец. prakticos – діяльний) – вид навчального
заняття, на якому викладач організує детальний розгляд окремих теоретичних
положень навчальної дисципліни та формування умінь їхнього практичного
використання шляхом індивідуального виконання студентами спеціально
сформульованих завдань [1]
Семінарське заняття – вид групового навчального заняття, на якому
викладач організує дискусію з заздалегідь визначених наукових, навчальних та
інших проблем, організує активне обговорення студентами підготовлених
повідомлень, доповідей тощо. [1]
Отже, практичні й семінарські заняття мають багато спільних рис і грань
між ними досить умовна. Основна відмінність полягає в тому, що на практичних,
як правило, більше індивідуальних задач, а на семінарах – усних доповідей,
рефератів, групових дискусій.
Тому в цій статті методики, актуальні для обох типів занять, ми
розглядатимемо в комплексі.
Практичні та семінарські заняття є вкрай важливими, адже саме під час них
студенти встановлюють зв’язок між абстрактними, складними теоремами,
визначеннями

та реальними задачами, з якими студенти зіткнуться після

випуску з університету на своїй роботі. Саме під час таких пар у здобувачів
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освіти є можливість висловити свою думку з тої чи іншої наукової проблеми,
подискутувати, подумати над цікавими задачами.
Дистанційне навчання поставило перед викладачами чимало викликів.
Якість лекцій, на мою думку, від онлайн-режиму не постраждала. У вигляді
презентації матеріал сприймається не гірше, а навіть краще, ніж записаний та
дошці рукописний матеріал. Більш того, такі презентації і відеозаписи лекцій
можуть бути легко переглянути студентами з методою повторення.
А ось проведення практичних занять викликає певні складності. Студенти
частіше відволікаються на онлайн конференції з вимкненою камерою. А на
спеціальностях, на яких для роботи необхідне лабораторне обладнання, провести
повноцінну пару дистанційно майже неможливо. Якщо ж для заняття потрібна
тільки дошка, то провести таке заняття простіше. Однак можуть «забути»
переключитись на ресурс, де викладач робить нотатки. В результаті учні
пропускають важливі моменти заняття.
Отже, метою даної статті є розгляд спільних та особливих методик, які
будуть доречні для проведення практичних та семінарських занять.
Підготовка до заняття
Робочий день викладача поділяється на дві частини: проведення усіх
вищеназваних видів робіт і підготовка до їх проведення. [2]. І, хоча студентам
видно тільки її результат, її відсутність була б помітна набагато сильніше. Часом
на пошук матеріалів до заняття йде більше часу, аніж тривалість самого уроку.
Педагог має проявити творчу майстерність та привести студентів до
розв’язку проблеми. Знайдена відповідь – це перемога для студента, Але це ще
більша перемога для викладача, адже саме ним прикладено багато зусиль для
підготовки заняття і підштовхування здобувача освіти до правильної відповіді.
«Учитель готується до кожного уроку все життя... Щоб дати учням іскорку
знань, вчителеві треба ввібрати ціле море світла» [3]
Отже, створення сценарію уроку – справа непроста. При підготовці до
заняття потрібно враховувати наступні фактори як тип заняття (лекція, семінар,
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практичне,

лабораторне,

консультація

тощо),

формат

(аудиторне

чи

дистанційне), рівень знань групи та новизна теми.
Як тільки формат заняття визначено, вчитель має обдумати технічне
обладнання,

яке буде доречне. Якщо заняття проводиться аудиторно – чи

потрібен для нього проектор, звідки його взяти. Чи знадобиться студентам
Інтернет в навчальних цілях. Якщо так, то дізнатись, чи є в аудиторії Wi-fi.
Для дистанційного заняття викладач має продумати, на якій платформі
буде проведене заняття, які функції доступні на ній, а які ні. Далі створити (хоча
б за добу до початку) посилання на конференцію та переконатись, що всі
студенти його отримали. Також потрібно проаналізувати, чи будуть потрібні на
занятті інші ресурси, окрім основної платформи для зустрічі. Для практичних
занять можуть знадобитись онлайн-дошка, PowerPoint для демонстрації
матеріалів та сервіс для тестування слухачів. Важливо перед початком пари
переконатись в тому, що всі студенти мають програми, які їм будуть потрібні під
час заняття, щоб не витрачати дорогоцінний час пари на вирішення технічних
питань, як то завантаження додатків.
Коли доступні для використання ресурси визначені, варто спланувати
більш конкретно, що саме необхідно встигнути на парі, скільки часу на кожний
вид робіт варто виділити та які інструменти для цього потрібні (скласти таблицю
«Що-коли-за допомогою чого»).
Звісно, вкластись під час заняття по кожному з видів робіт в оптимальний
час – найбажаніший результат для вчителя. Однак на тривалість кожного
завдання впливають фактори, які точно передбачити неможливо: втомленість
учнів та вчителя, індивідуальні фактори сприйняття матеріалу тощо.
Тому доречно при плануванні заняття визначити ще і мінімальний час для
кожного з видів робіт, до якого їх можна зменшити, не втративши якість і
максимальний, довше якого затримуватись над даним видом роботи вкрай
небажано, адже може не вистачити часу на все заплановане. І важливо пам’ятати,
що тривалість уроку/пари строго обмежені внутрішнім розпорядком закладу
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освіти, і збільшення певного виду роботи до максимального запланованого на
нього часу вимагає скорочення часу на інше завдання до мінімального.
Після складання плану заняття викладач має знайти відповідні навчальні
матеріали: обрати теоретичний матеріал, необхідний для повторення, завдання
для аудиторії а також завдання додому. Великою перевагою буде розв’язання
викладачем всіх задач до початку роботи зі студентами. Це допоможе педагогу
якісніше проводити практичне заняття, направляти студентів на правильний
шлях розв’язання задачі. Також це є гарантією того, що студентам точно не
трапиться некоректне завдання.
Початок заняття
При хорошому завчасному плануванню заняття, задіяна буде кожна
хвилина, а тому важливо почати роботу вчасно. Якщо пара проводиться
аудиторно, викладачу бажано зайти до аудиторії за декілька хвилин до початку
пари. Адже саме від готовності кабінету залежить, чи не виникне затримки ще з
самого початку. Необхідно перевірити, чи відкрита аудиторія, чи є крейда, чи
підготував староста разом з черговими дошку до пари тощо.
Одразу зі дзвінком треба привітатись зі слухачами та запросити їх зайняти
свої місця.
Вступна частина заняття призначена для підготовки студентів до
виконання завдань з відповідної теми. Орієнтовний час цієї частини - 10 хвилин,
однак в окремих випадках може досягати і півгодини (наприклад, коли
практичне передує лекції з відповідної теми через недосконалість розкладу).
Варто запитати, чи є в студентів питання по попередній темі.
Якщо нова тема в значній мірі ґрунтується на використанні знань та вмінь
з попередніх тем, то доречним буде почати саме з перевірки знань відповідного
матеріалу.
Це може бути традиційне усне або письмове опитування або перевірка
знань із використанням ігрових методів. Однак письмове опитування має більш
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контролюючу функцію, вона має мало користі для педагога для корекції плану
поточного заняття, адже для перевірки робіт потрібен час.
На усному ж опитуванні доцільно задавати запитання всій навчальній
групі... За кількістю бажаючих відповісти викладач може оцінити ступінь
підготовленості групи до заняття. [1]
Стосовно ж ігрових методів, то вони доречні не тільки для школярів,
актуальні для студентів інтерактиви теж існують.
Так ігри «Крокодил» та «Вгадай слово» 2 є досить універсальним та цікавим
для молоді інструментом перевірки знань. Цей інтерактив допомагає
повторити нові терміни, формує у студентів навички самостійного
формулювання означень, розвиває нестандартні способи мислення для опису
математичних об’єктів тощо. Ще однією перевагою є невеликий час,
необхідний для проведення гри. [4]
Після перевірки знань студентів, викладач пояснює теорію з нової теми,
при цьому детальніше аналізує той матеріал, з яким у студентів виникли
труднощі під час опитування або гри. Якщо пара проводиться дистанційно, то
зручно оформити теоретичний матеріал для повторення у вигляді презентації.
При цьому можна в деяких місцях залишати пропуски, щоб заповнити їх вже
безпосередньо на парі разом зі студентами. Якщо весь теоретичний матеріал
читає тільки викладач, то студенти перестають слухати уважно. Пропуски у
презентації дають можливість студентам активно долучитись до повторення
матеріалу, виводячи разом з викладачем пропущену формулу.
Коли слухачі розібралися із теорією, можна переходити до розв’язування
задач / обговорення наукових проблем.
Основна частина

Педагог викликає одного з учнів/студентів. Той витягає зі скриньки папірець з назвою одного із термінів, що
були пройдені на останній темі. Далі він/вона має пояснити це слово так, щоб хтось з інших гравців зміг
зрозуміти, про яке поняття йде мова. Є три різновиди правил: «Крокодил» - слово пояснюється жестами, «Вгадай
слово» - слово пояснюється усно, але без використання спільнокореневих слів та комбінований варіант, де
частина слів пояснюється жестами, частина – синонімами.
2
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Під час основної частини студентам пропонується самостійно вирішити
завдання за темою заняття, обговорити певне наукове питання.
Якщо завдання вимагає значних обчислень, то доречним є використання
дошки. Це, як правило Інтернет-сайти, до яких приєднуються всі студенти та
викладач, і кожний бажаючий може дописувати свою частину розв’язання.
Обмеженням дистанційних дошок є те, що багато людей одночасно їх редагують,
тому можуть виникати конфлікти. А також, користуючись анонімністю,
безвідповідальні слухачі можуть створити на дошці неакадемічні малюнки. Тому
викладач має уважно слідкувати за тим, що відбувається на дошці та жорстко
реагувати на такі спроби зірвати заняття. Також не всі учні вчасно
переключаються з конференції на дошку. Педагогу варто слідкувати, чи всі
зібрались. В будь-якому разі, хід розв’язання на дошці стає більш наочним та
зрозумілим, ніж при усному розв’язанні, а тому відмовлятись зовсім від
дистанційних дошок не варто.
При виклику до дошки також можна використовувати ігрові методи для
заохочення. При аудиторному занятті можна використовувати гру «Дженга».3
Оскілки з кожним наступним ходом втримати конструкцію все важче та
важче, вигідніше за все роботи хід одному з перших. Адаптуємо правила
наступним чином: кожен доповідач після правильної відповіді може зробити
один хід у грі. Всі учасники, які встигли походити до того, як башта завалилася,
отримують заохочення [4]
Викликати на відповідь варто всіх студентів, а не тільки відмінників, адже
ті, хто гірше розуміють матеріал, потребують ще більшої уваги аніж люди, які
все добре розуміють. Викладач має цілісно бачити ситуацію в групі.
Іноді, із виховною метою, можна запропонувати відповісти студенту,
який не виказав такого бажання. Поставивши запитання, не слід квапити

3
«Дженга (англ. Jenga)» — настільна гра, в якій гравці почергово дістають блоки з основи вежі і кладуть їх на
верхній шар башти, роблячи вежу все більш високою і все менш стійкою.
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студента з відповіддю. Головне складається не у швидкості відповіді, а в її
правильності. [1]
Якщо студент відповідає повністю правильно, потрібно обов’язково
запитати решту студентів, чи все їм зрозуміло. Якщо питання будуть, попросити
доповідача відповісти товаришам.
Тут треба бути дуже обережним. Адже може здатися, що заняття
розвиваються успішно, план виконується в повному обсязі. Однак ще немає
ніякої впевненості, що група в цілому підготовлена добре [1].
Другий випадок – це коли студент відповідає в цілому правильно, але з
невеликими неточностями. Тоді доцільно звернутись до групи з пропозицію
доповнити відповідь. Якщо бажаючих доповнити не буде, або доповнення також
матимуть неточності, викладачу варто їх виправити самостійно.
Найгірше, якщо студент взагалі не зможе надати правильну відповідь. В
такому випадку варто запросити йому на допомогу когось з тих слухачів, хто
добре засвоїв матеріал. Варто заохочувати діалог між студентами, що
відповідають. Буде чудово, якщо менш підготовлений студент за допомогою
товариша зможе прийти до правильної відповіді.
Якщо завдання виявилось легким для всієї групи (важливо, перевірити, що
і слабші студенти впорались з завданням), можна підвищувати складність
завдань (під час планування заняття варто передбачити завдання різних рівнів
складності, щоб під час роботи з аудиторією обрати доречний для даної групи
варіант).

Якщо ж студенти відчувають «тупцювання на місці», рівень

мотивації істотно знижується. [1]
Якщо вправа дається легко тільки декільком студентам з групи,
підвищувати складність не варто.
По результатам основної частини педагог робить висновки про успіхи
групи та правильність складеного плану, ухвалює рішення, чи треба змінювати
методику при плануванні наступних занять з цією групою.
© Борець М.М.
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Заключна частина
За 5-10 хвилин до закінчення пари варто приступити до заключної частини.
До неї мають входити висновки та узагальнення з пройденої теми, конкретні
зауваження тощо.
Після цього варто запитати студентів, чи є моменти, які б вони хотіли
уточнити. Якщо питань немає, то це нормально. Однак це може означати не
тільки, що всі все засвоїли, а й те, що студентам треба час, щоб розібратись з
даною темою та виявити незрозумілі для себе моменти. Позитивним показником
є те, якщо студенти вдома обдумають матеріал та поставлять питання з даної
теми в день наступного заняття.
Також в цій частині заняття варто повідомити кожному особисто (або
публічно, за домовленістю з групою) оцінки за дану пару.
І, врешті решт, необхідно задати домашнє завдання. При цьому варто
критично переглянути задачі, які було заплановано дати студентам. Завдання
варто скорегувати відповідно до рівня засвоєння групою матеріалу під час пари.
Бажано прокоментувати завдання.
Висновки
Отже, підготовка до заняття – велика робота, яка насправді починається
задовго до початку самого заняття.
Методика проведення практичних занять може бути різною залежно від
поставлених цілей та досвіду викладача. Важливо, щоб ця методика сприяла
оволодінню знаннями, розвитку самостійності студентів, формуванню міцних
умінь. [1]
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Ринчак Петро Іванович,
к.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини №2,
клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої,
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Романюк Микола Георгійович,
к.мед.н., доцент кафедри онкохірургії, променевої терапії та паліативної
допомоги Харківської медичної академії післядипломної освіти
Відкритість інформаційного простору сприяє не лише поширенню ідей,
поглядів, але і їх все частішому привласненню. З набранням чинності Закону
України «Про освіту» освітянське суспільство почало надавати великого
значення питанням академічної доброчесності.
Як зазначено Законом України «Про освіту» від 05.09.2017 року,
академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених
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законом правил якими мають керуватися усі учасники освітнього процесу під час
навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою
забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих)
досягнень [1].
Класичне значення поняття «академічна доброчесність» вміщує в себе такі
фундаментальні чесноти як довіра, відповідальність, справедливість та повага
[2]. Якщо розкласти це поєднання на складові, то вираз «академічна» можна
трактувати за словником як: 1) навчальна, 2) та, що стосується академії, 3)
теоретична; а термін «доброчесність» може бути представлений як: 1) жити за
правилами, 2) дотримуватися моральних устоїв, 3) проявляти порядність.
Виходячи з цього можна зробити висновок, що «академічна доброчесність»
напряму пов’язана з багатовіковими традиціями європейського навчання у
вищих школах та є базовим поняттям для всіх, хто причетний до трансформації
освіти в Україні по світовим канонам [3].
Беручи до уваги нормативний опис поняття «академічна доброчесність», а
також його словникове тлумачення, можна визначити та сформулювати певні
ознаки, що будуть притаманні розкриттю цього виразу [5]:
1) комплексна характеристика – поєднання моральних та правових засад, що
будуть представлені у сукупності етичних принципів та підтверджені
законодавчими актами;
2) суб’єкти діяльності – всі учасники освітнього та наукового процесу, до яких
належать, в першу чергу, здобувачі освіти, професорсько-викладацький штат
закладу вищої освіти та наукові працівники – загалом всі, хто прираховує себе
до освітянської сфери;
3) галузь застосування – у всіх процесах, що мають відношення до навчання,
викладання, наукового (творчого) розвитку;
4) основна мета – забезпечення довіри до навчального процесу, результатів
наукових (творчих) досягнень.
© Боровик К.М., Риндіна Н.Г., Ринчак П.І., Романюк М.Г.
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Якщо розглядати академічну доброчесність як невід’ємну складову
показників якості стандартів освіти в Україні, то потрібно розуміти наявність
певних вимог до контролю результатів освіти та наукових досягнень, що
регламентуються законодавством, та мають три складові [4]:
– внутрішня система забезпечення якості освіти та наукових (творчих)
досягнень;
– зовнішня система забезпечення якості освіти та наукових (творчих) досягнень;
– система контролю в діяльності органів та управління, що здійснюють
зовнішню перевірку забезпечення якості освіти та наукових (творчих) досягнень.
На законодавчому рівні в Україні передбачено перелік заходів, дотримання
яких повністю гарантує якісне впровадження у освітній та науковий (творчий)
процес поняття академічної доброчесності. Ці заходи сформовано для всіх
учасників освітньо-наукових програм та поділено на вимоги до педагогічного
складу та отримувачів освіти (табл.1).
Таблиця 1
Заходи, що направлені на дотримання академічної доброчесності
Для педагогічних та наукових працівників
обов’язкове
посилання
на
джерело
інформації, у разі використання ідей,
розробок, тверджень, відомостей, тощо.
дотримання норм закону про авторське
право та суміжні права.

Для здобувачів освіти
самостійне виконання навчальних завдань,
завдань
поточного
та
підсумкового
контролю отриманих знань.
посилання
на
джерела
використаної
інформації у процесі навчання та виконання
завдань контролю.
надання
достовірної
інформації
про дотримання норм закону про авторське
методики та результати власних досліджень, право та суміжні права.
джерела використаної інформації, власну
педагогічну (наукову, творчу) діяльність.
контроль за дотриманням академічної надання
правдивої
інформації
щодо
доброчесності здобувачами освіти та результатів своєї навчальної (наукової,
об’єктивне
оцінювання
результатів творчої) діяльності, джерела інформації та
навчання.
використані методики досліджень.

В

Україні

шлях

до

виховання

інтелектуального,

культурного,

відповідального та гідного освітньо-наукового оточення розпочався ще 2005
року, коли почалась розробка проєкту «Антиплагіат», на який покладалась
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функція розпізнавання несумлінно запозичених фрагментів в наукових текстах.
2007 року «Антиплагіат» рекомендовано для широкого використання в закладах
вищої освіти і прийнято Вищою атестаційною комісією України як програму для
виявлення плагіату в дисертаційних роботах. У 2013 році Міністерство науки і
освіти України оголошує про створення відкритого архіву наукових робіт, щоб
кожен бажаючий міг зайнятися виявленням плагіату. З 2016 року в Україні з
метою

удосконалення

якості

освіти,

досягнення

прийнятих

цінностей

академічної доброчесності та подальшої інтеграції до Європейського освітнього
простору був розпочатий Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні
(Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP), за участі
Американських рад з освіти та Міністерства освіти і науки України, за підтримки
Посольства Сполучених Штатів Америки, у якому прийняли участь деякі
українські заклади вищої освіти. Метою проєкту стало – донести до
університетської спільноти значення академічної доброчесності та наслідки
недотримання її постулатів. Адже академічна доброчесність означає, що в
процесі навчання та дослідницької роботи студенти, викладачі та науковці
послуговуються, передусім, принципами чесної праці та навчання, що стає
невід’ємною складовою нової академічної культури в українських вищих
навчальних закладах та передумовою для успішного розвитку суспільства [5].
У Харківському національному медичному університеті багато уваги
приділяють дотриманню принципів, що вміщує в себе поняття «академічної
доброчесності».

У

листопаді

2018

року

було

впроваджено

систему

«Антиплагіат», що регламентовано наказом ректора Харківського національного
медичного університету № 346 від 25.10.2018р. «Про затвердження Положення
про порядок перевірки у Харківському національному медичному університеті
текстових документів – дисертаційних робіт, звітів за науково-дослідними
роботами, наукових публікацій, матеріалів наукових форумів, навчальної
літератури, навчально-методичних видань та засобів навчання на наявність
текстових запозичень»[6]. Також була встановлена антиплагіатна інтернетсистема StrikePlagiarism.com, що забезпечує перевірку усіх текстових робіт, які
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виконуються у Харківському національному медичному університеті на
наявність

плагіату.

За

порушення

правил

академічної

доброчесності

співробітниками Харківського національного медичного університету, що згідно
Наказу ректора буде розцінене, як дисциплінарна трудова недбалість,
встановлене

відповідне

покарання.

Зокрема,

порушення

академічної

доброчесності може бути підставою для притягнення особи до дисциплінарної
(ст. 147-152 Кодексу законів про працю України), цивільно-правової,
адміністративної, або навіть кримінальної відповідальності.
Дане впровадження стало значним поштовхом для здобувачів наукових
ступенів, науковців та викладацького складу університету до перегляду свого
ставлення до написання наукових та дисертаційних робіт, статей, монографій,
тез тощо. Це підвищило свідомість та взаємоповагу, підкреслило важливість і
цінність власних наукових здобутків.
Але, нажаль, серед студентства процес усвідомлення поняття академічної
доброчесності йде не так швидко. Розвиток інформаційно-комунікативних
технологій та розширення інформаційного простору дозволяє здобувачам освіти
копіювати матеріали з Інтернету з мінімальним редагуванням. При анонімному
опитуванні студентів виявилось, що присвоєння чужих думок та формулювань в
навчанні не вважається аморальним. Дане порушення стосується виконання
індивідуальних

проєктів,

наприклад,

написання

рефератів,

підготовки

презентацій, а також відкритих відповідей на теоретичні питання контролю. Це
є сигналом до розробки ефективних заходів не тільки контролю, а й мотивації
студентів до отримання знань, а викладачів – до впровадження сучасних,
інноваційних, інтерактивних методів навчання та оцінювання. А також можливо
введення додаткових навчальних дисциплін, де будуть роз’яснені основні
постулати етичного та відповідального підходу до освітньо-наукової діяльності,
уникання плагіату, коректного ставлення до роботи з літературними джерелами
і виховання поваги до освіти вцілому, викладача та студента.
Спираючись на вищезазначені дані, можна зробити висновок – академічна
доброчесність в повній мірі притаманна досі ще не всім учасникам освітньо128
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наукового процесу, але вектор формування даної компетенції, спрямований на
досягнення успіху чесним шляхом, є важливою умовою розвитку гідного
суспільства в довгостроковій перспективі.
Перелік використаних джерел:
1. Верховна Рада України. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про освіту» (Відомості Верховної
Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380). 2018.
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академічної доброчесності: лист Міністерства освіти і науки України від
23.10.2018 р. № 1/9-650.
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/А. Сідляренко// – Освіта.ua: 26.03.2019р. [Електронний ресурс]. – Режим
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тощо)
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монографіях,

ресурс].

–

Режим

наукових
доступу:
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академічної доброчесності) [Електронний ресурс] / Проект сприяння академічної
доброчесності в Україні – SAIUP. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
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національному медичному університеті текстових документів –дисертаційних
робіт, звітів за науково-дослідними роботами, наукових публікацій, матеріалів
наукових форумів, навчальної літератури, навчально-методичних видань та
засобів навчання на наявність текстових запозичень: наказ ректора ХНМУ від
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Тесленко О.О., Тихо нова Л. В.

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ НЕВРОЛОГІЇ У ВИЩИХ
ЗАКЛАДАХ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
Тесленко Ольга Олександрівна
к.мед.н, доцент, доцент кафедри неврології
Харківського національного медичного університету
Тихонова Людмила Володимирівна
к.мед.н, доцент, доцент кафедри неврології
Харківського національного медичного університету
Інтенсивний розвиток інфомаційних технологій та їхнє залучення у всі
сфери життя, особистісно зорієнтований характер взаємодії учасників
навчально-виховного

процесу

є

запорукою

фомування

творчої,

конкурентноспроможної особистості. Такий стан підштовхує сьогодні освітян до
подальшого розвитку та вдосконалення інноваційних процесів у закладах освіти.
Це стимулює активне формування особистісно зорієнтованого навчання і
виховання у закладах вищої медичної освіти.
Такий підхід потребує формування та вдосконалення багатьох ключових
компетенцій

викладача:

громадянськості;

компетенції

компетенції

самовдосконалення;

компетенції

здоров'язбереження;

пізнавальної
предметної

компетенції

діяльності;

компетенції

діяльності;

компетенції

інформаційних технологій; компетенції ціннісно-сенсової орієнтації в світі;
компетенції інтеграції.
Особистісно зорієнтовані педагогічні технології дозволяють втілювати
процес спільної діяльності викладача й здобувача вищої медичної освіти, що
забезпечує умови для розвитку й саморозвитку особистості з метою досягнення
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визначеного результату навчання та виховання. Такі технології дуже вдало
застосовуються при вивчанні у закладах вищої медичної освіти.
Навчальний процес при вивченні неврології на базі кафедри неврології
Харківського найіионального медичного університету (ХНМУ) передбачає такі
форми: лекції; практичні заняття; самостійну роботу здобувачів; практичну
підготовку; контрольні заходи.
Інтерактивне навчання, як oдин iз cучacниx нaпpямкiв aктивнoгo
coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoгo нaвчaння, є пріоритетним для вивчання клінічної
дисциплини «Неврологія» на базі ХНМУ. Воно найбільшою мірою відповідає
психологічним особливостям і педагогічним закономірностям навчання тому,
що відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учасників
навчального процесу; потребує від освітян та здобувачів співнавчання,
взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці). Найчастіше і
здобувач освіти і викладач в такому разі є рівноправними суб’єктами
навчального процесу, краще розуміють, що вони роблять, та під кінець разом
рефлексують з приводу того, що вони знають і вміють здійснювати.
Фaктopи, щo cтимулюють aктивнicть учacникiв нaвчaльнoгo пpoцecу:
пiзнaвaльний i пpoфeciйний iнтepec; твopчий xapaктep нaвчaльнoпiзнaвaльнoї
дiяльнocтi; змaгaльнicть; iгpoвий xapaктep пpoвeдeння зaнять; eмoцiйний вплив
вищeзгaдaниx фaктopiв.
Джepeлом aктивнocтi здобувача освіти на занятті стає ocoбиcтicть
виклaдaчa й зacoби йoгo poбoти, фopми взaємoвiднocин і взaємoдiї виклaдaчa тa
cтудeнтa. Викладач в ocвiтньoму пpoцeci на практичному занятті грає роль
тpaнcлятopа знaнь i cпocoбiв дiяльнocтi; він є пpoєктувaльником iндивiдуaльнoї
тpaєктopiї iнтeлeктуaльнoгo й ocoбиcтicнoгo poзвитку здобувачів освіти.
Таким чином, практичне заняття з дисципліни «Неврологія», найчастіше
на кафедрі неврології ХНМУ будується на застосуванні інтерактивного
навчання. Це є позитивним чинником, тому що таке нaвчaння ґрунтується нa
© Тесленко О.О., Тихонова Л.В.
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пcиxoлoгiї людcькиx взaємин i взaємoдiй, коли знaння здoбувaютьcя в cпiльнiй
дiяльнocтi чepeз дiaлoг, пoлiлoг здобувачів освіти мiж coбoю й виклaдaчeм.
Чому є пріоритетним застосування інтерактивного навчання? Учасники
процесу інтерактивного навчання взaємoдiють між собою; oбмiнюютьcя
iнфopмaцiєю; cпiльнo виpiшують пpoблeми; мoдeлюють cитуaцiї; oцiнюють дiї
кoлeг i влacну пoвeдiнку; зaнуpюютьcя в peaльну aтмocфepу дiлoвoгo
cпiвpoбiтництвa з poзв’язaння низки пpoблeм відповідно до їхніх інтересів,
потреб і запитів. При цьому вiдбувaєтьcя пocтiйнa змiнa видів навчальної
дiяльнocтi: ігpи, диcкуciї, poбoтa в мaлиx гpупax, нeвeликий тeopeтичний блoк
(мiнi-лeкцiя).
Які ж позитивні результати інтерактивного навчання, що ми застосуємо
при викладанні неврології? По-перше, це дає змогу iнтeнcифiкувaти пpoцec
poзумiння, зacвoєння й твopчoгo зacтocувaння знaнь пpи виpiшeннi пpaктичниx
зaвдaнь за темою заняття; по-друге - пiдвищує мoтивaцiю й зaлучeність
здобувачів освіти до виpiшeння навчальних пpoблeм, щo дaє eмoцiйний пoштoвx
дo нacтупнoї пoшукoвoї aктивнocтi суб’єктів навчання, cпoнукає їx дo
кoнкpeтниx дiй. По-третє, удocкoнaлює пpoфeciйні кoмпeтeнтнocтi чepeз
включeння

учacникiв

iндивiдуaльнoї

й

ocвiтньoгo

кoлeктивнoї

пpoцecу

дiяльнocтi

в
для

ocмиcлeнe

пepeживaння

нaгpoмaджeння

дocвiду,

уcвiдoмлeння й пpийняття цiннocтeй. Все це є можливим завдяки формуванню
кoмунiкaцiї з виклaдaчeм і співгрупниками пo нaвчaнню, cпiвpoбiтництвo в
пpoцeci пiзнaвaльнoї й твopчoї діяльності. Також будує cиcтeму кoнтpoлю нa
ocнoвi oпepaтивнoгo звopoтнoгo зв’язку, щo poбить кoнтpoль знaнь, умiнь,
нaвичoк пepмaнeнтним, бiльш гнучким i гумaнним.
Інтерактивне навчання змiнює нe тiльки дocвiд й уcтaнoвки учacникiв, aлe
й нaвкoлишню дiйcнicть, тoму щo нaчacтiшe вони є iмiтaцiєю iнтepaктивниx
видiв дiяльнocтi, які мають місце в професійній та cуcпiльнiй пpaктицi кожного
спеціаліста-лікаря.
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ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ В ДОРОСЛОМУ ВІЦІ, ЯК ПЕРСПЕКТИВА
РОСТУ В СУЧАСНОМУ АСПЕКТІ РОЗВИТКУ ОСВІТИ
Філіпович А.Ю.
магістр з будівництва, викладач вищої категорії
ВСП «Рівненський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів і природокористування України»,
м.Рівне
Анотація: у статті викладено матеріал, що дає змогу визначити чи
потрібне навчання в дорослому віці для педагога.
Основні аспекти впровадження освітнього процесу в навчальній роботі
педагога.
При використанні та вивченні даної тези ми маємо змогу отримати певну
інформацію по конкретному прикладу певного викладача.
Розвиток в процесі вивчення певних аспектів має конкретну мету для
розвитку особистості в колективі та показує певну категорію людей для яких
розвиток е основним в процесі навчання та вдосконалення.
Ключеві слова: студент, педагог, навчальний процес, виховання, аспект,
аутогенне тренування, психологія, управління.
Навчання – це процес становлення людини в певному соціальному соціумі,
що дає змогу використання здобутих знань в сфері виконання певних процесів.
Чому потрібно навчатися все життя? При викладанні своїх дисциплін в
коледжі зловив себе на думці, що потрібно навчатися все своє життя. При
народженні ми навчаємося ходити, говорити, в дитячому садочку вчимося
читати, спілкуватися з однолітками, в школі отримуємо знання для певного
© Філіпович А.Ю.
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росту, щоб зрозуміти чого в житті ми хочемо досягнути. В коледжі та ЗВО ми
розуміємо і вчимося певної професії. На роботі ми вчимося теоретичні основи
перевести в практичні. Ну і на пенсії ми вчимося – жити, так саме жити, це дає
нам можливість усвідомити все наше життя.
А тому наразі я як викладач в дорослому для себе віці навчаюся на другій
вищій освіті для певного вдосконалення та розуміння куди рухатися далі.
Давайте розглянемо основні аспекти навчання в дорослому віці.
Психологічний мотив - управління.
Предметом науки управління є вивчення механізму використання
економічних законів, його методів, форм, структур і т.ін.
Теорія у правління являє собою найбільш загальні висновки, типові для
даного класу проблем, її висновки грунтуються на систематизації і сумуванні
знань і минулого досвіду. Як і будь-яка наука, теорія управління не може
видавати готові рецепти на всі випадки управлінської практики. І тому, як би не
була удосконалена наука управління, завжди є місце людині - керівнику.
Тільки він може поєднати її висновки, рекомендації із конкретною
дійсністю, врахувати те нове, що раніш не мало місця на практиці, і, спираючись
на теорію, розрахунки, досвід, інтуїцію, прийняти єдине вірне рішення.
Іншими словами, завжди у практиці управління є і буде місце умінню
керувати, майстерності поєднання науки і практики.
У діяльності керівника органічно поєднані економіко-організаційний,
виробничо-технічний, соціальний і психологічний аспекти. Якщо перші три
висвітлені достатньо, то психологічний аспект ще мало вивчений, тоді як від
знання якраз психологічних боків взаємодії і спілкування людей у трудових
колективах, від уміння застосовувати ці знання в управлінській практиці дуже
залежить ефективність управлінської праці.
Вивченням цих питань в останній час стала займатися нова комплексна
психологічна дисципліна - психологія управління.
Основним предметом цієї науки є психологічні характеристики процесів
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керівництва різними видами трудової діяльності і між-особистого спілкування у
колективах.
Основними напрямками дослідження психологічних аспектів управління є:
1. Психологічні аспекти роботи керівника по управлінню спільною
діяльністю людей, а також психологічні особливості цієї діяльності і т. ін.
2. Соціально-психологічні особливості колективу як суб’єкту і об’єкту
управління, зокрема закономірності формування сприятливого соціальнопсихологічного клімату і можливості використання психологічних факторів для
вирішення управлінських завдань.
3. Психологічні риси особистості керівника, вимоги до керівника, що
зумовлені змістом управлінської діяльності, взаємодія керівника з підлеглими і
громадськими організаціями.
4. Мотивація праці колективу, ціннісні орієнтації працівників і вироблення
тактики і стратегії керівництва спільною діяльністю.
5. Соціально-психологічні резерви колективу і методи їх використання для
підвищення ефективності і якості праці. [1]
Аутогенне тренування – як розвиток особистості.
Чим вищий престиж посади керівника, тим значніші його успіхи, тим
більшу увагу він зобов’язаний приділяти самоконтролю і самокритиці.
Із службовим зростанням окремі керівники недостатньо уваги приділяють
морально-психологічному удосконаленню стилю своєї праці: мало цікавляться
тим, наскільки велика сила їх морального прикладу, чи загальнопризнана їх
привабливість, яким сильним є ефект їх конкретних дій.
Це ж можна казати і про деяких керівників, у яких незаперечливий
авторитет у колективі. Цей успіх інколи породжує самозаспокоєність, що, як
правило, негативно впливає на стиль праці керівника, спричиняє збитки його
авторитету.
Яскраво вираженою ознакою подібного стану керівника є втрата ним
інтересу до безпосереднього спілкування з людьми, орієнтація на “особисто
© Філіпович А.Ю.
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зручних" працівників.
Що можна здійснити з метою запобігання подібних прорахунків?
По-перше,

постійно

підвищувати

свій

ідейно-теоретичний

рівень,

проробляти відповідну літературу, узагальнювати досвід роботи інших керівників, а також невпинно удосконалювати форми і методи спілкування з
людьми.
По-друге, систематично займатися аналізом свого ставлення до праці.
становища у колективі, своїх управлінських дій.
У зв’язку з

цим необхідно вивчити громадську думку відносно стилю

своєї праці.
У психологічному плані керівнику корисно задавати собі слідуючі питання
і самокритично на них відповідати:
• наскільки я теоретично і практично відповідаю своїй посаді?
• чи приділяв достатньо уваги організації своєї праці?
• чи вмію підтримувати дисципліну серед підпорядкованих?
• чи розумію людей, чи знаю їх життєві потреби і виробничі турботи і чи
доброзичливий я до них?
• чи володію ентузіазмом і оптимізмом, чи здатен ними “заражати”
підлеглих, створювати ділову обстановку у колективі?
• чи володію витримкою, спокоєм, чи справедливий, чи не придавлюю
людей своїми думками?
• чи достатньо довіряюсь громадському активу, чи є у колективі підлеглі,
які здатні замінити мене, а також здійснювати керівництво під час моєї
відсутності?
• чи спрацьовуюсь я зі своїми колегами і іншими керівниками організації?
• чи приймав самостійні рішення, наскільки вони оптимальні, яка думка
громадського активу, спеціалістів про ці рішення?
Після аналізу своїх відповідей і формулювання відповідних висновків
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керівник може виробляти конкретні вимоги до себе і вносити корективи у стиль
своєї праці.
По-третє, удосконалювати свої психолого-педагогічні якості, усувати
особисті недоліки. Наприклад, розвивати психологічну спостережливість, більш
вправно оволодівати педагогічним тактом, виробляти у себе життєвий оптимізм
і вміння “заражати” цим оптимізмом своїх підпорядкованих.
По-четверте, повсякденно вправлятися в оволодінні технікою особистого
"причаровування”, вміння ненав'язливе виявляти свої кращі ділові якості.
Іншими словами, постійно удосконалювати “технологію” управлінського
спілкування. Для цього можна використати відеомагнітофон, прослуховувати
магнітофонні записи своїх виступів, проведення нарад. Якщо є можливість, скористатися допомогою спеціалістів: психологів, викладачів майстерності
ораторського мистецтва.
Висока відповідальність, яка покладена на керівника виробництва,
зобов’язує його постійно підвищувати свій політичний і моральний рівень
науково-професійну компетентність. І, звичайно, постійно вдосконалювати
психолого-педагогічну майстерність управлінського спілкування. [1]
Висновок: враховуючи моменти виконання наведених у тезі роздумів
можна зробити певний висновок, що навчання певна складова для дорослої
людини в аспекті його розвитку, як особистості та управлінця в цілому.
Виконуючи усі рекомендації по вдосконаленню ми ростемо, як педагог.
Якщо ми будемо працювати та вдосконалюватися в будь-якому віці це дасть
змогу виконати наші мрії в аспекті розвитку та не дасть нам зникнути як
особистість в колективі, для студентів та учнів, і взагалі дасть змогу поставити
собі певну ціль і йти до неї. Як це роблю я навчаючись та вдосконалюючись на
всіх можливих етапах свого розвитку.
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В умовах, які склалися в світі в останні роки у зв’язку з пандемією SARSCoV-2, дистанційні технології в процесі викладання дисциплін в закладах вищої
освіти посідають ключову роль. Існують думки, що навіть після виходу людства
з пандемії, матимуть місце електронно-дистанційні курси або змішане вкладання
певних дисциплін, що передбачає використання як дистанційних методів так і
аудиторних занять.
Онлайн викладання вимагає специфічної організації викладання та
проведення практичних та лабораторних занять з використанням популярних
додатків для проведення відеоконференцій - Zoom, Microsoft Teams, Google Meet
та ін.
Дистанційні методи викладання ставлять перед викладачам ряд вимог та
викликів, зокрема, необхідність стійкого та швидкісного інтернет з’єднання,
наявність сучасних технічних засобів для підготовки та проведення занять,
вміння користуватися сучасним прикладним програмним забезпеченням. Крім
цього, постають питання морально-етичного характеру, такі як академічна
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доброчесність студентів, перевірка робіт на плагіат, під’єднання студентів до
відеоконференцій під чужими іменами та зрив занять зловмисниками.
Для того, щоб впоратися з цими викликами та якісно викладати дисципліни
з проектування комп’ютерних систем з допомогою CAD, сучасний викладач
повинен однаково добре орієнтуватися у самому об’єкті, процесі, системі
проектування; в апараті обробки й аналізу вхідної і вихідної інформації про
об’єкт, процес, систему, зовнішнє середовище; у математичному моделюванні,
тобто в постановці та формалізації завдання, яке полягає в умінні переробити
технічне завдання з проблемно-змістового на мову математичних схем і моделей
і далі – у спеціальне програмне забезпечення; у методах пошуку оптимального
рішення; у відповідному програмному забезпеченні систем автоматизованого
проектування (діалогових системах, банках даних, базах знань та ін.); у вільному
володінні засобами обчислювальної техніки [i].
CAD-системи дозволяють отримати такі переваги при проектуванні:
– знизити трудомісткість окремих операцій і процесів;
– скоротити час на підготовку проектів;
– збільшити точність виготовлення продукції без швидкісних втрат;
– підвищити якість проектування виробу;
– знизити витрати на моделювання зразків і проведення їх випробувань.
CAD – комплексні рішення, які можуть бути програмними або технічними.
За допомогою CAD-систем автоматизується складання проектно-конструкторських документів, уніфікується проектування, оптимізується процес прийняття
управлінських рішень за рахунок розширення інформаційної підтримки. Все це
лягає в основу дистанційного навчального курсу [ii].
Викладання
проектування

дисципліни

комп’ютерних

«Методи
систем»

для

та

засоби

студентів

автоматизованого
спеціальності

123

«Комп’ютерна інженерія» має ряд особливостей, що дозволяє ефективно
перевести дану дисципліну на дистанційне чи змішане навчання з використання
інтенсивної самостійної роботи студентів. Зміст дисциплін можна узагальнено
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структурувати

як

методи

побудови

електронних

принципових

схем

спеціалізованих комп’ютерних систем, моделювання електронних плат та
оформлення конструкторської та проектної документації.
Інструментальні можливості та прикладні бібліотеки середовища розробки
електронних пристроїв Proteus, що використовується в навчальному процесі,
повністю забезпечують вирішення даних завдань.
Переваги даного середовища розробки полягають в наступному:
• Можливість виконання всіх етапів розробки електронного пристрою
на основі мікроконтролера в єдиному середовищі;
• Можливість

написання,

налагодження

та

тестування

мікропрограмного забезпечення ще до фізичного виготовлення
дослідного зразка системи;
• Діагностичні повідомлення, що генеруються (наприклад, при
виконанні непередбаченої інструкції) як з боку ЦПУ, так і з боку
моделей пристроїв введення-виведення, дозволяють виявити складні
в пошуку помилки програмування;
• Прискорюється процес розробки електронного пристрою;
• Наявна підтримка спільної роботи з апаратними пристроями,
підключеними через порт комп'ютера [iii].
Середовище PROTEUS сумісне с популярними середовищами розробки
мікропрограмного забезпечення, зокрема:
• CodeVisionAVR (тільки МК AVR);
• IAR (будь-які МК);
• ICC (МК AVR, msp430, ARM7);
• WinAVR (МК AVR);
• Keil (МК 8051 і ARM);
• HiTECH (МК 8051 і PIC).
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Таким чином у студента є широкий вибір середовища написання програми
для спеціалізованої комп’ютерної системи.
Ці

аспекти

відображають

цінність

віртуального

моделювання

спеціалізованих комп’ютерних систем (СКС), що розвивають такі важливі
softskills, як вміння ефективно планувати свою роботу та самостійно розвивати і
вдосконалювати свої професійні навики, прагнення до створення нового або
існуючого, проте вдосконаленого виробу, формує уявлення щодо перспектив
його застосування.
Також важливою перевагою є те, що комп’ютерне проектування і
моделювання СКС значно скорочує час розробки, забезпечує якість виконання і
тривимірний вигляд друкованої плати.
Варто

підкреслити,

що

при

дистанційному

навчанні

доцільно

використовувати не лише методичні вказівки, але й авторські відеоуроки, що
дозволяють вивчити інструментарій CAD-систем і крок за кроком розробити
конструкторську документацію.
Застосування відеоуроків, рівнозначно як і засобів відеоконференцзв’язку,
значно полегшує процес дистанційного навчання, студент краще засвоює
навчальний матеріал. Завдяки зоровому сприйняттю запам’ятовується до 25 %
інформації, при слуховому – до 15 %, а при спільній дії зорового та слухового
аналізаторів – до 65 % інформації [iv].
Також доцільним і ефективним є застосування середовища Moodle,
оскільки тут забезпечуються широкі можливості для комунікації. Система
підтримує обмін файлами будь-яких форматів - як між викладачем і студентом,
так і між самими студентами. Сервіс розсилки дозволяє оперативно інформувати
всіх учасників курсу або окремі групи про поточні події. Форум дає можливість
організувати обговорення навчальних проблем, при цьому обговорення можна
проводити по групах. До повідомлень у форумі можна прикріплювати файли
будь-яких форматів. Чат дозволяє організувати обговорення проблем у режимі
реального часу. Сервіси «Обмін повідомленнями», «Коментар» призначені для
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індивідуальної комунікації викладача та студента: рецензування робіт,
обговорення індивідуальних навчальних проблем. Важливою особливістю
Moodle є те, що система створює і зберігає корпоративне портфоліо кожного
студента: всі здані ним роботи, всі оцінки і коментарі викладача до робіт, всі
повідомлення у форумі. Викладач може створювати і використовувати в рамках
курсу будь-яку систему оцінювання. Усі оцінки з кожного курсу зберігаються у
зведеній відомості. Moodle дозволяє контролювати "відвідуваність", активність
студентів, час їх навчальної роботи в мережі [v].
Сучасні методи та засоби інформаційно-комунікаційних технологій
створюють багато нових перспектив для використання їх в системі вищої освіти,
дозволяють підвищити організацію навчального процесу та його ефективність
загалом за рахунок більш повної реалізації потенціалу інформаційно-комунікаційних засобів проведення занять. Проте слід приділяти увагу тому, щоб
студенти виконували заплановану роботу до кінця, та не втрачали інтерес до
процесу проектування [1].
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APPROACHES TO TEACHING PHTHISIOLOGY TO ENGLISH MEDIUM
STUDENTS IN CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING
S.L. Matvyeyeva
In modern conditions of rapid progress of science and technology, the concept of
quality of education becomes especially relevant, which is why innovative
technologies are of interest, which allow to improve this area of activity, COVID-19
has made some adjustments in the field of medical education. Organization of the
qualified online learning in a short period of time, motivation to learn and be prepared
for technological problems - this is not a complete list of problems faced by teachers.
However, the rapid rise of the integration of information and communication
technologies, online tools in society in recent decades has become a preparation for
solving all these problems. The department used several technical models of distance
learning. Lectures on tuberculosis are conducted in the format of an online conference
in the Microsoft Teams program. For each topic, students are tested in the Moodle
system in accordance with the calendar-thematic plan, receive a result that the teacher
converts into points, according to the evaluation criteria. During an online lesson on
Zoom or Google Meet, the teacher interviews the topic, corrects the answer using preloaded materials - presentations, videos, photos and radiographs, which helps to master
the material. Distance learning is a purposeful process of teacher-student interaction
based on the use of modern information and telecommunication technologies that allow
distance learning, which is relevant in the context of the COVID-19 pandemic.
The steady increase in the number of patients with epidemic forms of tuberculosis
(TB / HIV and MDR TB) requires the inclusion of new sections of tuberculosis in the
curriculum of medical students, as well as increasing the volume of material studied
[8]. In the field of education in Ukraine, the Concept of training doctors is being
implemented, which was developed in accordance with the requirements of the World
© Matvyeyeva S.L.
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Federation of Medical Education and the main provisions of the Bologna Process. The
field of education, as well as medical education in particular, having embarked on the
path of radical reforms and entry into the European educational space, requires
bringing all its components to generally accepted international standards [2, 3, 4, 5].
The Department of Phthisiology and Pulmonology has developed a bank of tests
for pulmonary pathology for STEP-2 for English-speaking medical faculties in English
[2]. According to the credit-module system, the curriculum of fourth-year students of
medical faculties provides classroom (lectures and practical classes), extracurricular
(self) work of students and final module control [2, 9]. Classroom work with students
involves lectures, practical classes, which determine the ascending level of knowledge,
their analysis and correction and self work of students. Educational material is
displayed in a multimedia format, using tables, graphs, radiographs, the results of
laboratory and instrumental research. The format of lectures and practical classes is
diverse, interactive lectures are widely used, which allow students not only to listen to
the lecturer, but also to take an active part in the lecture. Additions and changes are
made annually to the lecture material and practical classes. Conducting open lectures
allows to discuss them at the meetings of the staff of the department, to make
corrections and additions. Preliminary acquaintance with the content of lectures
students can in free time in cathedral. Taking into account a level of preparation of the
student, educational tasks of various complexity are set, that is individual work with
each of them is carried out. Test tasks prepared by teachers of the department are
systematically supplemented and updated. These tests are used to determine the
ascending and conducting current and final controls of the level of knowledge of
students. Knowledge control is carried out on a random sample of test tasks. After
completing the task, students can immediately learn about the results, as well as
independently check the correctness of the answers. Answers to test tasks are discussed
by the teacher and students. Test tasks are presented on the website of the department
in Moodle, stands and methodical literature, so students can work with them
independently. Testing reduces the time to assess the level of knowledge, current and
146
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final control and improve its quality. The teacher uses the free time to implement
modern technologies and deepen information material [6]. The results of student
testing allow the teacher to plan classes taking into account the identified
shortcomings.

One of the components that affects the overall effectiveness of the

educational process is independent work, which requires modern information support.
Situational tasks, sets of radiographs, educational histories of the disease, methodical
instructions for students and methodical recommendations for teachers are created for
each topic of the practical lesson. The practical lesson is built as a dialogue of
communication between teacher and student, as well as students with each other. The
student learns to think critically, solve problems based on the analysis of relevant
information, make informed decisions [2,9]. Self-work form of student learning can be
effective provided sufficient educational and methodological and material support, so
the department has developed and published in English lecture texts, guidelines,
reference maps, test lectures, guidelines, test tasks of varying complexity. The presence
of electronic media of the department allows you to make full use of educational
literature, which is regulated by the Ministry of Health of Ukraine and the Ministry of
Education and Science of Ukraine. All computer versions of curricula and
methodological developments are presented in Ukrainian, Russian and English. The
developed system of independent extracurricular work is widely used by students in
preparation for practical classes in the specialty "Phthisiology" and reduces the time
for learning the material, which positively affects the quality and effectiveness of the
final module control [2, 3]. Final module control involves computer or written testing
followed by an oral examination, which is assessed independently. Organized system
of reassessment of current unsatisfactory assessments, which is carried out by analogy
with practical classes in extracurricular activities. [4, 10]. The department replenished
the fund of medical literature in English in the university library [8,9, 10,11]. Problems
of independent work of students are also solved by the possibility of access to the
necessary medical world resources on the Internet, the availability of educational and
special literature on electronic media.
© Matvyeyeva S.L.
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Стадольник А. Ю.

РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕИ STEM-ОБРАЗОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОНСТРУКТОРОВ LEGO EDUCATION
Стадольник Анатолий Юльянович
магистр, учитель информатики государственного учреждения образования
«Средняя школа №1 г. Докшицы»,
Витебская область, Республика Беларусь
В современных условиях информатизации общества, стремительного
развития науки и техники огромное значение имеет формирование не только
комплекса различных знаний, но и практических навыков, различных видов
умений, определяющие ключевые компетенции.
Нынешнее поколение детей с раннего возраста с технологиями на ты и
часто разбирается в них лучше родителей. Их окружают вещи, которые еще 1020 лет казались скорее фантастическими – смартфоны, виртуальная реальность,
искусственный интеллект. Мир стал сложнее, и теперь для достижения успеха
необходимо обладать большим набором навыков, особенно в сферах науки,
технологий, инженерном искусстве и математике, а отличным знанием даже
нескольких языков уже давно никого не удивишь.
И

помочь

в

этом

может STEM-образование,

которое

предлагает

комплексное изучение науки, технологий, инженерии и математики. Развитие
умений получать, перерабатывать и практически использовать полученную
информацию и лежит в основе программы STEM-образования.
STEM – это аббревиатура от английских слов Science (естествознание),
Technology

(технология),

Engineering

(инженерное

дело),

Mathematics

(математика). STEM поддерживает исследование технических дисциплин в
рамках каждого из предметов инженерного дела начиная в младших классах
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школы. Это дает вероятность всем детям обучаться сообразно программе STEM,
а не выделять только талантливых и одаренных.
Наука неотъемлемо находится в мире вокруг нас. Технология всё более и
более просачивается во все нюансы нашей жизни. Инженерия используется во
многих важных профессиях, которые помогают сделать окружающий мир
лучше, например архитектура, строительство и т.д. Математика же касается
каждой профессии, каждого рода занятия, совершаемого нами в повседневной
жизни и быту.
STEM-подход дает детям возможность изучать мир системно, вникать в
логику происходящих вокруг явлений, обнаруживать и понимать их
взаимосвязь, открывать для себя новое, необычное и очень интересное.
Почти все изобретатели и ученые были также музыкантами, художниками,
писателями или поэтами: Галилей — поэтом и литературным критиком,
Эйнштейн играл на скрипке, Морзе — художником-портретистом и др. Таким
образом, креативность стимулировалась и укреплялась посредством практики
дисциплин, связанных с правой половиной мозга.
Вариации направления STEM, расширенные и углубленные – STEAM
(добавили “А”- art/искусство). Отличие STEАM от STEM всего в одной букве АArt (искусство), но разница в подходе огромная! Под искусством, новая
составляющая аббревиатуры A - art, могут пониматься совершенно разные
направления – живопись, архитектура, скульптура, музыка и поэзия. Добавление
искусства позволяет расширить контингент учащихся, вовлеченных в проект,
таким образом, ребята, не обладающие ярко выраженными способностями в
проектировании и математике, могут помочь группе при эстетической
реализации проекта.
В последнее время именно STEAM образование стало настоящим трендом
и многие эксперты называют его образованием будущего. Вместо того чтобы
изучать отдельно каждую дисциплину STEAM интегрирует их в единую схему
обучения. Основная идея STEAM подхода такова: практика так же важна, как и
© Стадольник А.Ю.
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теоретические знания. Обучаясь, мы должны работать не только мозгами, но и
руками. Известно, что прочностью обладают лишь знания, включенные в
систему и активно применяемые при усвоении новых вопросов.
Одно из важнейших средств реализации STEM – проектная деятельность.
В образовании – проект является прекрасным способом развить ряд важных
компетенций и особенно в том случае, когда воспринимается как инструмент, а
не как самоцель. Именно проектная деятельность позволяет учащимся не только
формировать предметные и метапредметные умения и навыки, но и эффективно
применять их на практике.
Одним из направлений STEM-образования считается робототехника. В
вариации STREM (добавили в комплекс “R” – robotics/робототехника).
Робототехника позволяет в режиме игры показать ребенку законы физики
или электроники, заниматься музыкой, а также изучить базовые структуры
программирования, знания которых необходимы для управления некоторыми
роботами. Возможности таких конструкторов ограничиваются только его
фантазией

–

машинки,

самолеты,

животные,

механизмы

и

многофункциональные роботы, а сложность можно регулировать в зависимости
от возраста и растянуть процесс обучение от детского сада до научных
исследований в институте.
Известно, что поток информации сегодня настолько велик, а инструменты
для развлечения так разнообразны, что маленький ребёнок может потеряться в
огромном цифровом мире. Следовательно, учителю необходимо выбрать для
организации инструменты, которые будут понятны детям, которые позволят
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развивать у них различные компетенции. Таким инструментом может стать
робототехнический конструктор «LEGO Education WEDO 2.0».

Рис. 1. Робототехнический конструктор LEGO Education WEDO 2.0

Одним из основных постулатов STEAM-образования является парное
обучение в небольших группах. Так, например, на занятиях по робототехнике
двое учеников работают за одним компьютером и собирают один конструктор.
Это сделано совсем не для экономии учебных материалов. Такой подход
предполагает обучение детей сотрудничеству, помогая детям учиться работать в
команде, развивать навыки общения, работы в группе.
Сегодня робототехнику активно интегрируют и в школьное образование.
Она

способствует

активному

обучению

–

дети

работают

группами,

разрабатывают и реализуют свои проекты с привлечением роботов или
созданных конструкций из наборов конструктора. Дети постоянно сталкиваются
с различной техникой не только в школе, но и дома, а также в повседневной
жизни.
Робототехника

начинается

с

конструирования.

Целенаправленное

систематическое обучение детей конструированию играет большую роль в
обучении в школе, оно способствует формированию умения учиться, добиваться
результатов, получать новые знания об окружающем мире, закладывает первые
предпосылки учебной деятельности [1].
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LEGO Education WeDo 2.0 помогает стимулировать интерес младших
школьников к естественным наукам и инженерному искусству, обеспечивает
решения для практического, «мыслительного» обучения, что формирует
теоретическое мышление и технологическую культуру учащихся, создаёт
условия для самовыражения, признания, самоутверждения каждого ученика как
личности [1].
При STEAM-обучении дети применяют знания из различных областей:
математики и других точных наук, инженерии, дизайна, используют цифровые
устройства и технологии. Трудные и сложные вопросы нередко становятся
легкими и доступными, если на помощь учащимся приходят сведения из других
предметов. Привлечение знаний учащихся по другим предметам позволяет
организовать их коллективную учебную работу.
Межпредметные связи в школьном обучении играют важную роль,
повышают уровень практической и научно-теоретической подготовки учащихся.
Они также помогают формировать у учащихся целостное представление о
явлениях природы и взаимосвязи между ними, делают знания значимыми и
применимыми [2].
В рамках реализации проблемного обучения для учащихся младших
классов на факультативных занятиях «Робототехника с WEDO 2.0» мною
предложен комплекс исследовательских STEM-проектов, которые охватывают
ряд тем учебных предметов «Человек и мир» и «Биология».
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Таблица 1. STEM-проекты учебного предмета «Человек и мир»
Человек и мир
Природа вокруг нас
Растения — часть живой природы
Разнообразие животных. Насекомые
Рыбы
Земноводные
Пресмыкающиеся
Значение домашних и диких животных в
жизни человека
Животные — обитатели морей и океанов
Человек — часть живой природы
Природа земли и человек
Науки о природе
Как человек познает природу
Что называют Вселенной. Звёздное небо
Луна – спутник Земли
Воды суши

Проекты WEDO 2.0
«Улитка-фонарик»
«Растения и опылители»
«Растения и опылители», «Светлячок»,
«Паук»
«Рыба»
«Метаморфоз лягушки»
«Змея и Лягушка», «Лягушка и Гусеница»,
«Богомол и Лягушка», «Богомол и Змея»
«Растения и опылители»
«Дельфин»
«Роботизированная рука»
«Предотвращение наводнения»,
«Десантирование и спасение»
«Сборка мусора для переработки»
«Вездеход», «Прочные конструкции»,
«Скорость»
«Движущийся спутник»
«Вездеход»
«Предотвращение наводнения»

Таблица 2. STEM-проекты учебного предмета «Биология»
Биология
Царства живых организмов
Животные
Основные группы животных

WEDO 2.0
Проекты с открытым решением из цикла
«9. Хищник и жертва»
Проекты с открытым решением из цикла
«10. Язык животных»
Проекты с открытым решением из цикла
«11. Экстремальная среда обитания»

Межпредметные связи информатики с другими учебными предметами
могут быть реализованы в форме задач межпредметного характера. Что позволит
учащимся не только овладеть знаниями и умениями в интересующих их
областях, но и окажет положительное влияние на развитие как самих учащихся,
так и на развитие их познавательной мотивации [2].
Одним из методических решений, позволяющим более интенсивно
осваивать

информатику

является

использование

робототехнических

конструкторов на уроках. Конструкторы помогают стимулировать интерес
школьников. Робототехнические конструкторы LEGO Education WEDO 2.0 и
© Стадольник А.Ю.
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LEGO MINDSTORM Education EV3 позволяют более интенсивно формировать
ключевые компетенции учащихся на уроках информатики при изучении темы:
«Основы

алгоритмизации

и

программирования»

и

«Компьютерные

информационные модели».

Рис. 2. Робототехнический конструктор LEGO MINDSTORM Education EV3

Использование элементов робототехники на уроках информатики
позволяет очень эффективно осваивать техническое конструирование, развивает
азарт к экспериментам и исследованиям, влияет на развитие познавательных,
творческих навыков, а также самостоятельность ребят [3].
Существует множество различных робототехнических конструкторов,
которые можно использовать для обучения информатике, но я бы хотел
акцентировать внимание на робототехническом конструкторе Lego Mindstorms
EV3 и его приложении EV3 Classroom [3].
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Рис.3. Учебно-методические материалы EV3 CLASSROOM

Данное приложение для обучения не может использоваться отдельно от
других продуктов LEGO Education. Оно предназначено для программирования
моделей LEGO, созданных с использованием Базового набора LEGO
MINDSTORMS Education EV3.
На

Московском

международном

салоне

образования,

который

традиционно проходит на ВДНХ, наибольший интерес педагогов вызвали
практико-ориентированные инструменты для педагога. Компания LEGO®
Education анонсировала SPIKE™ Prime – новый практический подход к
обучению в школе для STEAM-обучения.
Уникальность этого образовательного решения в том, что большинство
проектов, разработанных специально для педагогов, могут выполняться за
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45минут, что позволит учителям с легкостью использовать SPIKE Prime на
занятиях в классе в рамках ежедневной учебной деятельности.
Рис. 4. Робототехнический комплекс SPIKE™

Робототехнический конструктор LEGO Education SPIKE Prime позволит
более интенсивно формировать ключевые компетенции учащихся на уроках
информатики, способствовать исследовательской деятельности учащихся на
различных учебных предметах [4].

Рис. 5. Базовый набор LEGO Education SPIKE Prime
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SPIKE Prime – это новый формат образовательного решения от LEGO
Education. Он создавался для обучающихся с любым уровнем подготовки и
воплощает в себе инклюзивный, интуитивный и естественно-адаптивный
креативный подход к учебе, позволяющий всем ученикам 5–8-х классов.

Рис. 6. Учебно-методические материалы LEGO Education SPIKE Prime

Яркие конструктивные элементы LEGO, простые в использовании
электронные компоненты и интуитивный язык визуального программирования,
который

позволяет

программисту

создавать

программы,

манипулируя

графическими элементами, а не печатая текстовые команды [4].
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LEGO® Education SPIKE™ Start — комплексное решение для обучения
предметам естественно-научного и технического цикла (STEAM) в начальной
школе.

Рис. 7. Набор LEGO® Education SPIKE™ Start

Это приложение специально предназначено для работы с решениями
семейства LEGO® Education SPIKE™ и является функциональным и удобным в
использовании

инструментом,

помогающим

педагогам

проводить

увлекательные практические занятия по предметам STEAM.

Рис. 8. Учебно-методические материалы LEGO Education SPIKE START
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Робототехнические

конструкторы

LEGO

Education

вовлекают

обучающихся в процесс осознанного решения задач STEAM с помощью
увлекательных уроков, устанавливающих преемственность в формировании
ключевых компетенций XXI века как учениками, так и педагогами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Стрельцова Ирина Николаевна
учитель английского языка государственного учреждения образования
«Средняя школа №38 г. Могилева», Республика Беларусь
Роль учебного предмета «Иностранный язык» в системе общего среднего
образования определяется особенностями социального заказа общества,
ориентирующего на эффективное изучение иностранных языков, которое бы
дало широкую возможность их использования в качестве средства общения
между людьми, говорящих на разных языках, в контексте диалога их
национальных культур.
Современному молодому человеку сегодня хочется знать больше о
культуре других стран, он много путешествует, общается с молодежью других
стран, стремится быть всесторонне развитым, а, следовательно, учащийся
получает доступ к культурным ценностям новой для него страны, расширяя свой
кругозор [1].
Перед преподавателем стоит задача поддержания интереса к предмету
путем использования современных методик, стимулирующих взаимодействие
между участниками учебного процесса.
С приходом информационных технологий в различные сферы нашей
жизни изменился и урок в современной школе. Использование информационнокоммуникативных технологий способствует формированию и развитию
мотивации учебной деятельности, практическому овладению учащимися
иностранным языком [1].

162

© Стрельцова И.Н.

Сучасні тенденції та
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки
Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

www.openscilab.org

Вместе с тем изучение иностранного языка испытывает ряд трудностей.
Одной из них является то, что мы думаем на русском и только потом переводим
на иностранный язык, сопоставляем с правилами грамматики, потом говорим
предложение. Чтобы этот процесс не был слишком утомительным для ребёнка,
в начале обучения учитель предлагает говорить готовыми фразами: «I am a boy»,
«I have got a family». Необходимо учить его мыслить и говорить на английском
сразу. Именно так учатся говорить на родном языке дети, они буквально
впитывают в себя язык. А ведь никаких грамматических правил, они не знают.
Теорию они будут постигать намного позднее. На этом принципе основаны
многие современные методики изучения иностранных языков.
Другой не менее важной проблемой является низкий уровень технической
оснащённости учебных заведений. Ряд школ нуждается в улучшении
материальной базы, техническом оснащении для проведения занятий по
аудированию и говорению.
ИКТ сегодня становятся незаменимыми помощниками в повышении
качества

знаний

учащихся

по

предмету;

достигаются

определённые

положительные результаты формирования знаний, умений и навыков учащихся;
создается благоприятный психологический климат на уроке [2].
Используя методы и приемы информационных и коммуникационных
технологий на учебных занятиях по английскому языку на протяжении
последних 15 лет, я могу сделать вывод, что правильное использование ИКТ на
уроке позволяет оптимизировать учебный процесс, устранить учебную
перегрузку учащегося.
Многолетний опыт показывает, что успех в преподавании приходит тогда,
когда учебная практика учителя содержит элементы новизны, творческого
поиска,

оригинальности,

высокое

мастерство

позволяет

проникать

во

внутренний мир школьника, видеть его устремления и переживания.
Применение дистанционных технологий в образовательном процессе
позволяет

иметь

© Стрельцова И.Н.
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новые

знания,
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самостоятельно планировать место и время проведения образовательного
процесса. Общение в реальном времени через наушники и веб-камеру воссоздает
диалог ученика и преподавателя. Групповая видеосвязь через Viber, в Zoom или
Skype позволяет общаться учителю более чем с двумя учащимися одновременно.
Современные цели обучения иностранному языку обязывают каждого
учителя включать в свою работу технические средства обучения и
нестандартные формы проведения учебных занятий, в том числе дистанционное
обучение посредством различных платформ, которое особенно остро стоит
сейчас в период пандемии; ведь именно они формируют метапредметные
компетенции учащихся, способствуют самостоятельному приобретению знаний
и опыта из непосредственного общения с реальной жизнью, развитию умения
работать с быстро меняющейся информацией, мобильности, творчества и
умения мыслить нестандартно в различных ситуациях [3].
На протяжении более двадцати лет своей практики преподавания я
использую электронную почту как прием технологии дистанционного обучения,
который я нахожу очень простым в использовании. Удобство электронной
почты, прежде всего в том, что она не требует одновременного нахождения за
компьютерами корреспондента и адресата. При дистанционном формате
обучения иностранному языку учитель пересылает учащемуся различные
учебные материалы, индивидуальные задания, тексты для перевода, отвечает на
вопросы или задает их.
Применение дистанционного обучения и его элементов при изучении
иностранного языка является эффективным и результативным, предоставляет
широкие возможности погружения в языковую среду, позволяет быстро
получить обратную связь через мониторинг достижений обучающихся,
совершенствовать и корректировать индивидуальную траекторию обучения
учащихся [3].
Мой многолетний опыт работы преподавания английского языка в 3-4
классах, а также опыт работы в 1-2 классах (факультативные занятия или
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платные кружки по английскому языку) очень хорошо подтверждает
актуальность вопроса формирования коммуникативной компетенции учащихся,
что позволило моим выпускникам успешно продолжать осваивать его в своей
профессиональной деятельности и использовать язык как средство общения.
Коммуникационные технологии в начальной школе помогают активизировать
знания и умения навыков говорения, восприятия и понимания речи на слух,
эффективно развивать навыки коммуникативной компетенции обучающихся.
Свою деятельность в обучении английскому языку с применением ИКТ я
начала с подготовки дидактического материала к урокам. Сначала это были
тесты, тексты с творческими заданиями, грамматические таблички с
пояснениями и примерами, карточки коммуникативно-игрового вида. Составляя
тесты посредствам использования средств ИКТ, я получила возможность
разнообразить виды заданий и вариантов. Учащимся намного интереснее
поработать с небольшими текстами и интересными заданиями, поразмыслить
над тестами, кроссвордами, головоломками. Мое внимание привлекли
обучающие и познавательные программы на CD. Интерактивное обучение на
основе мультимедийных программ делает процесс обучения более интересным
и творческим, вызывают огромный интерес у школьников. Учитель использует
отдельные фрагменты программ, включает их в уроки соответствующей
тематики при обучении диалогической речи, чтению, письму, отработке
произношения и так далее.
Только учебника и учителя для формирования самостоятельности
мышления, способности к рефлексии (размышлению, самонаблюдению,
самооценке)

недостаточно.

Необходим

широкий

спектр

информации,

отражающей разные точки зрения на одну и ту же проблему, предоставляющей
учащимся пищу для размышлений, критического анализа, обобщений,
самостоятельных выводов и решений. Современному учащемуся сегодня
хочется знать больше о культуре других стран, он много общается, стремится
© Стрельцова И.Н.
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быть всесторонне развитым, а, следовательно, учащийся получает доступ к
культурным ценностям новой для него страны, расширяя свой кругозор.
Исходя из классификации типов урока, я применяю ИКТ следующим
образом. На уроке введения нового материала очень уместно использование
презентаций. Я предлагаю учащимся визуальный ряд и прошу их прочитать
название каждого рисунка на английском языке, далее предлагаю учащимся
выполнить перевод на русский язык. На уроке закрепления пройденного
материала часто использую тесты, учащиеся могут сразу же узнать результат
работы и оценку.
На

уроке

систематизации

и

обобщения

знаний

рекомендую

непосредственно обратиться к различным источникам информации, которая
интересна

ученикам

и

способствует

получению

жизненного

опыта.

Самостоятельный поиск необходимой информации помогает формировать
компенсаторную,
организовать

социокультурную

самостоятельную

компетенции

работу

учащихся.

и

развивает

умение

Разнообразные

виды

деятельности формируют межпредметные навыки. На уроке контроля
использую компьютерное тестирование, которое повышает эффективность
учебного процесса, также активизирует познавательную деятельность учащихся.
На уроке-проекте осуществляется сбор информации и обобщение изученного
материала. Далее идет подготовка презентаций.
Проектная деятельность немыслима без использования информационных
технологий. Проект на основе информационных технологий многогранен,
эффективен и перспективен. Компьютеры применяются учениками при
выполнении

проектов

разных

видов:

информационных,

игровых,

исследовательских, творческих.
Несомненным моим успехом как учителя иностранного языка, активно
использующим средства ИКТ на уроках и внеклассных мероприятиях, является
активное

участие

моих

учащихся

в

различных

(www.metaschool.ru, www.olimpus.ru, https://anglius.ru
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олимпиадах (https://anglius.ru . https://infourok.ru/school) и международных zoomконференциях.
Использование современных педагогических технологий при обучении
английскому языку способствует повышению познавательной активности и
концентрации внимания обучаемых, развитию у них навыков и умений
самостоятельной учебной деятельности, росту мотивации и интереса к
иностранному языку. Следствием является улучшение качества усвоения
изучаемого материала, более прочное формирование навыков и умений речевой
деятельности и повышение уровня коммуникативной компетенции.
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НАУКИ ПРО ОСВІТУ ТА ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ В
ЦІЛОМУ
Даценко М.С.

ХЬЮТАГОГІКА У РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Даценко Марія Сергіївна
аспірантка 2-го р.н. спеціальності «011 Освітні, педагогічні науки»,
викладачка кафедри музикознавства та музичної освіти
Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка
ORCID iD: 0000-0003-3140-7439
У контексті інноваційних процесів у педагогічній освіті висуваються нові
вимоги до майбутнього вчителя музичного мистецтва: сучасне суспільство
потребує фахівців, які здатні виконувати професійні функції, наділені
готовністю від початку фахової діяльності виявляти компетентності у
формуванні покоління з високим ступенем ціннісних орієнтирів. З цією метою
вчитель мистецьких дисциплін, насамперед учитель музичного мистецтва, має
володіти спектром необхідних якостей, з-поміж яких вагоме значення має
творчий потенціал.
Актуальність зумовлена і пошуками ефективних способів розвитку
творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва в умовах
невпинних суспільно-політичних, соціально-економічних, культурно-освітніх
трансформацій в Україні і світі, взаємопов’язаних з новими викликами
суспільства: пандемією COVID-19 і переходом на дистанційне навчання.
Нині мистецька освіта має значні здобутки у галузі підготовки майбутніх
учителів
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музичного

мистецтва.

У

зарубіжному

дискурсі

провідними
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дослідниками окреслені сучасні тенденції розвитку мистецької освіти (В. Песх,
Ч. Купісевич, Б. Ватсинс, Р.-Д. Крамер, Дж. Болтон та інші).
Сучасний статус феномену «творчий потенціал» зумовлений його
актуальністю та вживаністю в різних галузях буття людини як основного
вихідного поняття в антропоцентричній парадигмі. Однак цілісне й змістовне
його розуміння відсутнє через латентний характер і нелінійну детермінацію
становлення та розвитку, що переконує в необхідності цілеспрямованого
наукового дослідження проблеми розвитку творчого потенціалу в цілісній і
продуктивній життєтворчості особистості [1].
Методологічну основу будь-якої системи освіти становлять провідні
положення – принципи, виявлені та сформульовані в результаті досліджень.
Саме через підходи та принципи здійснюється конкретизація мети й завдань,
вибір засобів їх реалізації, змісту, форм, методів тощо. Вони визначають
функціонування всіх елементів дидактичного циклу, які є мікропроцесами
цілісного процесу навчання й самоосвіти зокрема [3].
У розвиток коннективістської теорії з’явились нові підходи, які почали
називати «електронною педагогікою» – це такі відгалуження, як парагогіка,
хьютагогіка, різоматична теорія тощо. Нині актуальним для розвитку творчого
потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва стає підхід хьютагогіки
та його принципи.
Термін

«хьютагогіка»

вперше

зустрічається

в

роботі

S.

Hase

й

C. Kenyon [7] у публікації «From Andragogy to Heutagogy». На противагу
педагогіки й андрагогіки дослідники стверджують, що «інформаційний вибух»,
високі темпи змін у суспільстві спричинили зміни в освітніх підходах з
традиційного (де вчитель завжди вирішував, що учень повинен знати і як слід
його вчити) до інноваційного (сам учень визначає зміст, форму, темпи навчання).
Хьютагогіка визначається авторами [3] як новий підхід до організації навчання
дорослих, концепція самостійного навчання, учіння про те, як самостійно
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вчитися в умовах інформаційного віку. На їх думку, цей підхід слугує освітнім
потребам учням сьогодення та сприяє розвитку їх індивідуальних здібностей.
Слушною є думка L. Blaschke [6] стосовно того, що хьютагогіка розширює
та поглиблює андрагогічний підхід до навчання й може розглядатися як
континуум андрагогіки. В андрагогіці навчальний план, завдання, проблеми для
обговорення, система оцінювання розробляється інструктором відповідно до
потреб того, хто навчається. У хьютагогіці сфера застосування виходить за межі
шкільного та студентського віку й передбачає, що той, хто навчається, сам стає
менеджером своєї освіти: викладач (фасилітатор) лише пропонує освітній
контент і навчальні матеріали, а учень вибирає курс, проектує його виконання та
розробляє індивідуальну карту навчання.
Узагальнюючи вищесказане, розглядаємо хьютагогіку як теорію, концепцію,
підхід про самоосвіту, що безперечно, потребує подальшого наукового
обґрунтування особливостей, специфіки, змісту, методики самоосвітньої
діяльності дорослих. На нашу думку, це перспективний та цікавий напрям
розвитку мистецької педагогічної науки.
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ОСОБЛИВОСТІ МУЛЬТИМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ АВІАЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ
У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Кіреєнко Володимир Володимирович
кандидат військових наук,
доцент кафедри Повітряних Сил Національного університету оборони України
імені Івана Черняховського (м. Київ)
Барабаш Олег Володимирович
д. т. н., професор, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
Барабаш Олена В’ячеславівна
доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри гуманітарних і природничих
дисциплін Міжрегіональної Академії управління персоналом (м. Київ)
В ході інтеграції України до світового соціально-економічного простору
зростає потреба у висококваліфікованих, компетентних фахівцях, які готові
вступати в професійно-ділову комунікацію із зарубіжними партнерами та
ефективно функціонувати в багатонаціональному колективі. Все це обумовлює
необхідність пошуку нових шляхів підвищення ефективності мовної підготовки
студентів.
До однієї з найбільш глобалізованих галузей економіки будь-якої держави
належить авіація. Стандартизація правил експлуатації авіаційної техніки,
використання світового повітряного простору висувають високі вимоги до
кваліфікації фахівців авіаційного профілю – від льотного складу до персоналу
наземних служб забезпечення. Професійно-комунікативна компетентність таких
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фахівців обумовлює успішність його діяльності та є показником його
професійної зрілості та активності. Досягнення майбутніми фахівцями
авіаційного профілю в процесі підготовки у закладах вищої освіти (ЗВО)
професійно достатнього рівня володіння іноземною мовою (мовою країни
навчання) дозволяє вести професійно-ділові та наукові переговори з представниками інших країн, працювати з технічною документацією і науковою
літературою, здійснювати виробниче стажування в тому числі і за кордоном.
Водночас мовна підготовка студентів-іноземців у ВНЗ України є тривалою
і складною. За результатами досліджень [1,2] достатньо високого рівня
оволодіння мовою за перший рік навчання, набувають лише 22...24 % студентів,
а решта – знаходиться на елементарному рівні. При цьому було виявлено
низький

рівень

сформованості

лінгво-пізнавального

і

професійно-

комунікативного компонентів готовності майбутніх фахівців авіаційного
профілю до мультимовного спілкування у професійній діяльності, наслідком
чого є недостатня мотивація студентів до вивчення програм підготовки в цілому
і професійно орієнтованої мови зокрема.
Аналіз [3-5] сучасних психолого-педагогічних досліджень показав, що в
теорії накопичено певний досвід у розробці проблеми поєднання професійної
підготовки студентів з процесом вивчення іноземної мови. Проте, в існуючій
теорії та практиці вищої освіти проблема процесу мовної підготовки, підготовки
до мультимовного спілкування в освітньому просторі технічного ЗВО цілісно не
досліджена. Ще менш дослідженою є проблема підготовки мультимовних
студентів, як фахівців саме авіаційного напряму. Недостатньо розглянуті
функціональні компоненти системи підготовки таких фахівців до навчання
іноземною мовою, питання мультимовного спілкування в професійній
діяльності, а також моделювання процесу розвитку освіти, як умови ефективного
функціонування навчального закладу. Крім того, слід зазначити відсутність
змістовно-методичної бази, необхідної для підготовки майбутніх авіаційних
фахівців до мультимовного спілкування в професійній діяльності.
© Кіреєнко В.В., Барабаш О.В., Барабаш О.В.

173

Сучасні тенденції та
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки
Науки про освіту та педагогічні науки в цілому

www.openscilab.org

Особливістю технічних ЗВО України є те, що для студента-іноземця
виникає необхідність паралельного вивчення декількох іноземних (для нього)
мов. Так, у якості мови навчання (L2) вибирається, як правило, мова країни
перебування (українська, російська), а у якості мови міжнародного обміну і
подальшої трудової інтеграції (L3) – англійська, французька та ін. При цьому,
жодна із зазначених мов не є для студента рідною (L1). Вказана особливість
формує додаткові вимоги до мовної підготовки і значно подовжує процес
загального навчання авіаційного фахівця, що, незмінно позначається на
конкурентоспроможності системи освіти України.
Вищезазначене

обумовлює

актуальність

пошуку

і

обґрунтування

оптимальних шляхів процесу підготовки майбутніх фахівців авіаційного
профілю до навчання та мультимовного спілкування, які сприяють швидкому
формуванню професійних навичок і можливостей їх використання у професійній
діяльності. Розкриттю особливостей мультимовної підготовки студентівіноземців авіаційного профілю і присвячена доповідь.
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ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
Мишаківська Людмила Олександрівна
Викладач Фахового коледжу
Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка
Сербай Наталія Володимирівна
Викладач Фахового коледжу
Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка
Пандемія COVID-19 спричинила реформування освіти і змусила
відшукати нові форми навчання студентів. Таким видом організації професійної
освіти є введення дистанційного навчання [1].
Дистанційне навчання – нова організація освітнього процесу, що
ґрунтується на використанні як кращих традиційних методів навчання, так і
нових інформаційних та телекомунікаційних технологій, а також на принципах
самостійного навчання, призначена для широких верств населення незалежно від
матеріального забезпечення, місця проживання, стану здоров’я.
Дистанційне навчання дає змогу впроваджувати інтерактивні технології
викладення матеріалу, здобувати повноцінну освіту, підвищувати кваліфікацію
співробітників у територіально розподілених місцях. Процес навчання може
відбуватися будь-де і будь-коли, єдина умова – доступ до мережі Інтернет.
«Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні», прийнята 20 грудня
2000 р., окреслює дистанційне навчання як, «систему технологій, що гарантує
оперативну доставку здобувачам освіти, достатнього масштабу матеріалу, що
вивчається; інтерактивне взаємодіяння викладачів і студентів у навчальному
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процесі, надання особам резерву самостійної роботи з освоєння запропонованого
матеріалу» [4].
За концепцією розвитку дистанційної освіти в Україні дистанційна освіта –
це форма навчання, рівноцінна з очною, вечірнього, заочною та екстернатом, що
реалізується, в основному, за технологіями дистанційного навчання [1].
Дистанційне навчання – це технологія, що базується на принципах
відкритого навчання, широко використовує комп’ютерні навчальні програми
різного призначення та створює за допомогою сучасних телекомунікацій,
інформаційне освітнє середовище для постачання навчального матеріалу та
спілкування.
Основною метою дистанційного навчання студентів є виховання
особистості, яка має бажання і здатність до спілкування, навчання та самоосвіти.
А також метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом
застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за
певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до
державних стандартів освіти; за програмами підготовки громадян до вступу у
навчальні заклади, підготовки іноземців та підвищення кваліфікації працівників.
Технологія дистанційного навчання – сукупність методів і засобів
навчання та управління, що забезпечують проведення навчального процесу на
відстані на основі використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних
технологій.
Перспективу і вдосконалення системи дистанційного навчання в Україні
складає впровадження в процес компʼютерної і аудіо-візуальної техніки. В даний
час проблему дистанційної освіти розробляють практично всі ВНЗ на території
України [2].
Реалізація дистанційного навчання дозволить розв’язати низку завдань, які
можна сформулювати таким чином:
1) забезпечення доступності різноманітних навчальних ресурсів;
© Мишаківська Л.О., Сербай Н.В.
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2) здобування загальної і професійної освіти в зручній, адекватній і
відповідній формі для того, хто навчається;
3) розвиток творчих та інтелектуальних здібностей здобувача за
допомогою відкритого і вільного використання всіх освітніх ресурсів і програм,
у тому числі, доступних в Інтернеті;
4) обмін даними, комунікативна діяльність на базі спільних інтересів, перш
за все професійних і освітніх;
5) організація дозвілля, відпочинку і розвитку;
6) підвищення кваліфікації, перепідготовка або зміна професійної
діяльності.
Основними перевагами дистанційного навчання є:
1.

екстериторіальність, синхронний і асинхронний режими взаємодії

учасників навчального процесу: викладач – здобувач, здобувач – здобувач,
здобувач – навчальна група;
2.

можливість залучення до навчання спеціалістів із певних галузей;

одночасне з вивченням інших предметів практичне засвоєння інструментів ІКТ,
а також забезпечення доступності та неперервної освіти впродовж життя.
Основними інструментами спілкування у дистанційному навчанні є:
1.

Електронна пошта, форум, чат, відеоконференція, блог, технології

Wi-Fi та інші.
2.

Інтернет-навчання як основа безперервної освіти націлене на

оволодіння дорослими навичок самостійної освітньої роботи, на формування в
них ключових компетентностей.
Також можна виділити певні проблеми, які виникають при навчанні за
дистанційною формою. Серед них:
1) подолання психологічної ізольованості;
2) проблема ефективного керування навчальною діяльністю студентів та
ефективного зворотного зв’язку;
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3) проблема психологічної непідготовленості студентів до самостійної
роботи.
Крім того, досить вагомою проблемою є низька пропускна спроможність
електронної мережі під час навчальних чи екзаменаційних телеконференцій. Від
цього, передовсім, страждають студенти невеликих містечок України, яким,
власне, найбільше підходить дистанційна освіта через географічну віддаленість
від наукових осередків [3].
Серед важливих недоліків дистанційної форми освіти в Україні варто
також виділити недостатній безпосередній контакт між персональним
викладачем (тьютором) та дистанційним студентом через надзвичайну
професійну завантаженість вітчизняних педагогів. Студенти закордонних
дистанційних курсів можуть отримувати відповіді на свої листи вже через кілька
годин, оскільки викладачів в країнах зі значним досвідом впровадження ДО
набагато більше, ніж студентів.
Отже, дистанційне навчання є досить новим явищем в Україні, та воно
швидко розповсюджується серед вітчизняних ВНЗ. Серед великої кількості
переваг у нашій країні воно зіткнулося з низкою проблем, адже новітні технології
не є досконалими та рівень викладачів не забезпечують швидке освоєння та
користування цим ресурсом. Дистанційна освіта в Україні повинна переймати
досвід європейських країн для швидкого його розвитку та реформування.
Система дистанційної освіти може і повинна зайняти своє місце в системі освіти,
оскільки при грамотній її організації вона може забезпечити якісну освіту, що
відповідає вимогам сучасного суспільства сьогодні.
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м.Рівне
Характерною особливістю історії освіти Волині є те, що тут вперше в
Україні були створені умови для розвитку національної освітньої системи
(виникнення

братських

шкіл,

організація

Острозької

слов’яно-греко-

латинської школи, пізніше Академії – визначного освітнього центру Східної
Європи). Поряд з цим складні соціально-історичні події, політичні та
культурологічні зміни негативно позначилися на розвитку освіти регіону, його
національно-культурних характеристиках:
Перші наукові дослідження з розвитку освіти Волині з’явилися у другій
половині ХІХ століття. Зокрема, такі вчені як М. Барсов, К. Левицький,
Н. Мукалов, М. Теодорович та інші висвітлювали окремі аспекти розвитку
освіти, просвітницької діяльності духовенства, історії становлення навчальних
закладів краю тощо.
Також про стан освіти Волині можна дізнатися зі звітів губернаторів,
генерал-губернаторів,

віце

генерал-губернаторів,

попечителів

Південно-

західного Київського навчального округу, земств, статистичних збірників, звітів
лікарського товариства Волині, його наукових конференцій.
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Значний обсяг матеріалу про діяльність меценатів з розвитку освіти
виявлено у періодичних виданнях XIX – 30-х років XX століття. Зокрема, газети
та журнали «Волынь», «Волынские епархиальные ведомости», «Волынские
губернские ведомости», «Світло», «Рассвет», «Радянська Житомирщина»
містять велику кількість публікацій, що висвітлюють стан освіти, проблеми
початкових шкіл, релігійного навчання і виховання, медичної освіти,
громадських товариств, церковних братств, церковних попечительств.
Зазначимо, що до наукових праць вітчизняної історії педагогіки можна
включити значну кількість важливих матеріалів з освіти й просвітництва
Волині, а також чимало імен педагогів, котрі тут працювали. Велике значення
має доробок викладача Волинської духовної семінарії Миколи Івановича
Теодоровича. Саме він взяв на себе відповідальність щодо опрацювання,
систематизації матеріалів з історії церков і парафій краю, зібраних його
попередниками, і створив унікальну 5-томну працю «Історико-статистичний
опис церков та приходів Волинської єпархії'» (Почаїв, 1888 – 1903), яку можна
вважати однією з вершин волинського краєзнавства останньої третини ХІХ
століття.
Певні аспекти розвитку освіти у Західній Україні розкривали і польські
вчені. Зокрема, історики Л. Фінкель і С. Стажинський у двотомній праці
«Historya Uniwersytetu Lwowskiego» (1894 р., Львів) у хронологічній
послідовності виділили зміст освіти, навчальні плани, програми навчання.
Також історію освіти у зазначений період вивчали українські вчені, члени
секції Наукового Товариства імені Тараса Шевченка (І. Горбачевський, О.
Дакура, Є. Озаркевич, Щ. Сельський та ін.). У «Записках Наукового Товариства
Шевченка» вони публікували оригінальні статті та інформували широкий загал
українських освітян про новини й досягнення освітньої думки у світі [1].
Велика Волинь була історико-географічним регіоном правобережної
України в басейні правих приток Прип’яті та Західного Бугу (сучасні Волинська,
Рівненська, частина Житомирської та Тернопільської областей). Назва «Волинь»
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походить від назви давнього городища Волинь (Велинь), розташованого біля
сучасного с. Городок Волинської області, яке згадується в літописах 1018 року.
Нам відомо, що головними ознаками нації є мова та релігія. Саме тому
український народ і провідні діячі українського духовенства не сприйняли унії і
самовіддано боролися проти польського втручання у справи православної
церкви. Через це кінець ХVІ – початок ХVІІІ століття характеризується
боротьбою між прихильниками унії та православними. З метою утвердження
католицизму серед населення України відкривалися єзуїтські школи. На Волині
ці школи створювали, в основному, поляки, що спричинило пропольський
характер освіти у цих школах. Також у цей час відкривались лютеранські,
кальвіністські, соціанські, піарські, базиліанські школи (школи певних чернечих
орденів) [3].
Через вищеописані причини, з’явилася необхідність повної перебудови
освіти. Почали створювати колегії, братські школи, метою яких було
протистояння експансії католицизму в Україні, і, таким чином, виховання і
навіювання «патріотизму» православ’я.
Протягом ХVІ – ХVІІ століття було відкрито Луцьку, Острозьку, СвятоВолодимирську, Житомирську братські школи, які були осередками православ’я
на Волині. Ці школи займалися переважно збереженням історичних та церковних
пам’яток. Колегії мали незаперечне значення для розвитку релігійної та
національної свідомості українського народу, оскільки поширювали освіту серед
українців та сприяли розвиткові української культури.
ХVІІІ століття характеризується боротьбою українського народу проти
польського засилля. Особливого розмаху ця боротьба набула на Волині, де вся
система освіти підпорядковувалася спеціальному органу керівництва освіто –
едукаційній комісії. За час діяльності комісії на Волині існували школи
академічні та базилінські, піарські, парафіяльні (у кожній парафії). Єзуїтські
школи, після заборони діяльності товариства єзуїтів, передавалися католицьким
та уніатським товариствам, де учні ознайомлювалися з основами релігії,
навчалися читанню, письму, арифметиці, геометрії, городництву, хліборобству,
© Олексін Ю.П., Сокаль В.А., Авдєєва О.О.

183

Сучасні тенденції та
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки
Науки про освіту та педагогічні науки в цілому

www.openscilab.org

основам медицини та ветеринарії. Усі предмети викладалися польською мовою.
Основним завданням комісії було виховання українців у католицизмі.
До 1831 р. на Волині розвиток освітніх закладів був повільним. Хоча із
заснуванням Міністерства народної освіти Росії було прийнято низку освітніх
законодавчих документів, проте досить міцні соціально-економічні позиції
шляхти на Волині перешкоджали поширенню мережі російськомовних освітніх
закладів. Такому становищу сприяло те, що царський уряд зберіг у
Правобережній Україні за польською мовою статус державної. У краї
продовжували діяти польські заклади освіти, культури, релігії [ 4].
Вагомою перешкодою у розбудові російського шкільництва на Волині став
брак учительських кадрів. Існувала «абсолютна неможливість забезпечити всі
училища російськими вчителями, оскільки для губернії, з розрахунку по одному
навчальному закладу в кожному місті, необхідно було 144 вчителі, а нині їх
можна буде виділити не більше як одного чи двох у кожне училище».
У 1840 р. на терені Волинської губернії вже діяло дві російські гімназії (у
Житомирі й Луцьку), чотири повітові школи (в Острозі, Новограді-Волинському,
Старокостянтинові, Клевані), двадцять дев’ять церковнопарафіяльних шкіл.
Після розкріпачення селян 1861 р. російська мова замінила польську в
урядових установах, церкві, школах, армії. У поміщицьких селах Волині почали
відкриватися церковнопарафіяльні школи, початкові та вищі училища, при
церковних парафіях засновувалися школи грамоти.
У

другій

половині

ХІХ

століття

освіта

Волині

перебувала

у

найскладнішому становищі у порівнянні з іншими регіонами. За кількістю шкіл,
а також учнів на 100 душ населення Волинь займала останнє місце в Україні;
Серед навчальних закладів переважали такі, які давали нижчий освітній
рівень – їх було 3139; з програмою нижче середнього рівня діяло 50 навчальних
закладів, а інші 10 забезпечували середній освітній курс;
Динаміка зростання навчальних закладів на початку ХХ століття була
досить повільною. Впродовж 1900-1913 рр. кількість установ освіти збільшилася
лише на 321 одиницю і становила 2665 навчальних закладів;
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Століття національного гніту (пропольська гегемонія в управлінні
освітніми закладами, російсько-польська боротьба за панування у сфері освіти,
інтенсивна русифікація волинського шкільництва) призвели до ліквідації власне
української освітньої системи. У другій половині ХІХ століття на Волині не
існувало жодної української школи.
Проте наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. рівень освіченості населення
Волині залишався досить низьким. Так перепис населення 1897 р. засвідчив, що
серед губерній європейської частини частини Російської імперії та серед
українських губерній Волинська губернія стояла на 39 місці, далеко відставши
від Прибалтики і ряду українських губерніях. Якщо у Прибалтиці уміли читати і
писати 77,9% населення, то у Волинській губерній лише 17,2%. Та й серед
мешканців губерній перепис виявив різний рівень грамотності. Так найвищий
рівень був у чехів – 59%, за ними у німців – 37,8%, потім у росіян – 37 %. Далі
йшли білоруси і поляки – 26%. Останнє місце займали українці – 19,3%, хоча
вони складали 70% усього населення губернії [2, с.89].
На початку ХХ століття українська інтелігенція посилила свою
просвітницьку, культурницьку діяльність, що спричинило деякі зміни у розвитку
системи освіти України. Так з ініціативи Волинської інтелігенції 21 березня 1902
року було відкрито добровільну громадську організацію грамотності, метою якої
було сприяння відкриттю нових шкіл, залучення громадських сил до справи
забезпечення шкіл книгами, навчальними посібниками, надання всебічної
допомоги учителям початкових шкіл.
Громадський і політичний рух широких верств населення сприяв також
поширенню освіти для народу.
Так у 1905 р. Міністерство народної освіти винесло на розгляд другої
Державної Думи законопроект про запровадження загального навчання, де
зазначалось: усі діти – хлопці і дівчата – у віці від 8 до 11 років повинні пройти
курс 4 – річної школи. Остання має обслуговувати населення у радіусі не більше
3 верст. Кількість учнів на одного вчителя має бути не більше 50. Учитель
повинен мати встановлену законом освіту. Загальне навчання має здійснюватися
© Олексін Ю.П., Сокаль В.А., Авдєєва О.О.
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протягом 10 років. Навчання має бути безкоштовним, вестися рідною мовою [3,
с 124].
Перші українські школи з’являються лише у 1915-1917 рр., що пов’язано
із соціально-політичними змінами у регіоні.
значним був вплив духовенства на розвиток освіти на Волині через
діяльність церковно-парафіяльних шкіл, які засновувалися переважно при
церковних парафіях і були основними навчальними закладами для дітей
простого народу;
При організації навчально-виховного процесу у церковно-парафіяльних
школах враховувалися основні постулати таких світських наук, як педагогіка і
психологія. Методичні поради базувалися на врахуванні здібностей дітей,
особливостей їх мислення, мови, уваги, пам’яті, ставлення до навчання. Зміст
освіти складали такі предмети: Закон Божий, арифметика, російська мова,
каліграфія, церковно-слов’янська мова, церковний спів. Широко застосовували
як наочні, так і словесні методи навчання. Таким чином у змісті освіти та
викладанні

закладалась

основа

для

інтеграції

духовно-моральних

і

загальноосвітніх знань. Однак її реалізація обмежувалася низькою якістю складу
викладачів (в кінці ХІХ століття учительське звання мали лише 340 осіб із 1237),
а також нерівномірним розподілом церковно-парафіяльних шкіл по повітах
губернії. [6]
Досить високий рівень загальної церковно-гуманітарної освіти давала
Волинська духовна семінарія. Тут викладалися класичні мови, проводилися
літературно-музичні заходи, діяв гурток з історії рідного краю. Випускники
семінарії найчастіше продовжували навчання у Київській Духовній Академії,
окремі з них ставали авторами наукових праць з філософії, логіки, психології
(Орест Новицький, Йосип Міхневич); з 1883 по 1920 рік ректорами Київської
Духовної Академії були волинці – єпископи Сільвестр Малеванський, Дмитро
Ковальницький, Василь Богдашевський.
Отже, упродовж визначеного періоду світська освіта Волині була не на
високому рівні. В умовах поліконфесійності Волині духовенство сприяло
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поширенню освіти, утвердженню християнських духовних цінностей,
закладенню основи для створення релігійної педагогіки на засадах добра і
моралі, впливало на зміст світської шкільної освіти.
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ДИВНИЙ РΟМAН ПРΟ БIЛΟГΟ КИТA
(ГEРМAН МEЛВIЛЛ. «МΟБI ДIК, AБΟ БIЛИЙ КИТ»)

Остапчук Надія Миколаївна
Студентка факультету іноземних мов
Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського

Рοмaн «Мοбi Дiк, aбο Бiлий Кит» – вeршинa твοрчοстi Г. Мeлвiллa тa
знaкοвa книгa всьοгο aмeрикaнськοгο рοмaнтизмy. Y нiй вирaзнο прοстyпaють
глибиннi

мiфοлοгiчнi

aрхeтипи

i

бaгaтий

кyльтyрοлοгiчний

пiдтeкст,

пοзнaчaються ключοвi нaцiοнaльнi мiфοлοгeми СШA. Знaчeння рοмaнy в тοмy,
щο в ньοмy прeдстaвлeнa мiфοпοeтичнa кaртинa Aмeрики XIX стοлiття, пaм’ять
прο якy стaлa нeзмiнним сyпyтникοм aмeрикaнськοї кyльтyри нaстyпних eпοх.
«Мοбi Дiк» — нeзвичaйнa книгa. Вiн ствοрeний всупeрeч усiм уявлeнням
прο зaкοни жaнру i нe пοдiбний жοднοму твοру свiтοвοї лiтeрaтури. Пeрeбiгaти
οчимa «Мοбi Дiкa» нeмοжливο, aджe твiр нe схοжий нa iншi. Зaглиблюючись в
хaрaктeристику мοрськοгο сeрeдοвищe читaч нaтрaпляє нa спeцiaльнi рοздiли,
прο нaукοву клaсифiкaцю китiв. Нeквaпливa οпοвiдь прο кοрaбeльну рутину
рaптοм змiнюється дрaмaтичними сцeнaми, зa якими йдуть aбстрaктнi
фiлοсοфськi думки прο «бiлiсть» i мοрaльний змiст, який людський рοзум нaдaє
цiй «бeзбaрвнiй унiвeрсaльнοстi».Пοeтичнi кaртини, сухi нaукοвi мiркувaння,
дiaлοги, мοнοлοги, фiлοсοфськi вiдступи, притчi, οпис рοзбирaння китοвοї тушi,
кaртини пοлювaння нa китiв, рοздуми прο дοлю людини, нaрοдiв, дeржaв — усe
цe йдe бeзпeрeрвнοю низкοю i примушує читaчa нe бeз пeвнοгο зусилля
пeрeключaтися з прeдмeтa нa прeдмeт тa стeжити зa οсοбливοю глибиннοю
лοгiкοю aвтοрοвοї думки. Привeртaє увaгу стилiстичнa мaйстeрнiсть митця.
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Мοву твοру чaстο пοрiвнюють з οкeaнськοю хвилeю, щο рοстe, здiймaється
вгοру, спaдaє, рοзбризкуючи мiльйοни iскристих крaпeльοк, a зa нeю вжe
нaрοстaє другa, трeтя, чeтвeртa… Цi хвилi нaчe пiдхοплюють читaчa й рухaють
йοгο впeрeд, пeрeнοсячи чeрeз рифи й скeлi. I нaвiть кοли якийсь пiдступний
бурун жбурнe йοгο нa кaмiння, тο дaльший нeοдмiннο пiдхοпить i пοтягнe дaлi.
Свοєрiднiсть рοмaнy «Мοбi Дiк» пοлягaє в тοмy, щο сyспiльнe життя
прeдстaвлeнe тyт y нeзвичнiй i yсклaднeнiй фοрмi. Y вкрaй рiдкiсних випaдкaх
вοнο прοявляється бeзпοсeрeдньο в пοвοрοтaх сюжeтy, в слοвaх i вчинкaх
дiйοвих οсiб. Як прaвилο, вοнο вхοдить в рοзпοвiдь зa дοпοмοгοю aсοцiaцiй.
Крiм тοгο, рοздyми гeрοїв прο нaйвaжливiшi прοблeми сοцiaльнοгο хaрaктeрy
склaдaють сприятливe сeрeдοвищe, нa якοмy вирοстaють нaйбiльшi симвοлiчнi
тa aлeгοричнi οбрaзи yзaгaльнюючοгο хaрaктeрy.
В прихοвaнοмy симвοлiзмi i глибинi οбрaзiв пοлягaє iстинний сeнс рοмaнy
Гeрмaнa Мeлвiллa: свiтy нe вистaчaє глибοкοгο бaчeння, пοшyкy сeнсy в
пοбaчeнοмy. В силy свοєї прирοди людинa οсягaє свiт чeрeз свοю свiдοмiсть i дaє
йοмy свοю влaснy οцiнкy, прοтe нe вaртο зaбyвaти, щο бaчeння людини зaлeжить
вiд нeї, тe, щο вοнa бaчить, – цe лишe прοeкцiя її сaмοї.
Οднa з нaйжοрстοкiших письмeнницьких трaгeдiй – трaгeдiя нeвизнaння i
зaбyття. Тaкοю бyлa дοля i aмeрикaнськοгο рοмaнiстa XIX стοлiття Гeрмaнa
Мeлвiллa. Сyчaсники нe зрοзyмiли i нe οцiнили крaщi йοгο твοри.
Пiд чaс вивчeння рοмaнy «Мοбi Дiк, aбο Бiлий Кит» aнaлiз фaтaльнοстi
бyття людствa οбyмοвлeний внyтрiшнiм фiлοсοфським змiстοм твοрy. Тοмy при
вивчeннi рοмaнy yрοкaх пοзaклaснοгο читaння з зaрyбiжнοї лiтeрaтyри yчнi
знaйοмляться з бiοгрaфiєю aвтοрa, йοгο життєвοю i твοрчοю пοзицiєю.
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ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0743-8529
Вступление. Самореализация личности в профессии – одно из ключевых
условий продуктивного развития самой личности, общества и государства.
Актуальность существенно возрастает, когда речь идёт о самореализации
учителя и как личности, и как профессионала. Это связано с гуманистической
сущностью всего того, что

позиционируется

как «педагогическое» -

обеспечивать позитивные качественные изменения в личности ребёнка, что
возможно лишь в ценностно-смысловом пространстве. Поиск собственных
смыслов, целеустремлённое формирование личностной мировоззренческой
позиции

и

воплощение

её

в поступках

поднимает всех

участников

образовательного процесса на уровень философского осмысления своих
действий. Поскольку ответственность за создание такой возможности лежит на
учителе, то ему самому необходима свобода в принятии решений и, главное, в
определении своих концептуальных ориентиров.
Процесс

педагогической

самореализации

учителя

предполагает

соблюдение профессиональной автономии, достаточной для самоопределения,
выработки авторских идей и воплощения их в виде конкретного педагогического
проекта в образовательной реальности. Новый Закон Украины «Об образовании»
и Концепция «Новая Украинская школа» (2017 г.) существенно расширяют
рамки автономии каждого учебного заведения, педагогического коллектива и
учителя [2]. Речь идёт о возможности главным действующим субъектам
© Остапчук Е.Е.
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самостоятельно принимать решения о формировании содержания образования
(выбор учебного плана, учебных программ и учебников), форм и методов
работы. Но исходным, определяющим фактором является осознание каждым
учителем и учебным заведением своей педагогической философии.
При всей очевидности выше заявленного, проблема заключается в том, что
в

педагогических

университетах

и

учреждениях

послевузовского

дополнительного образования главное внимание уделяется технологической,
инструментальной подготовке и переподготовке учителей. По умолчанию
принимается позиция, что каждый будущий и уже состоявшийся учитель
априори

гуманист

и

готов

воплощать

гуманистические

ценности

в

педагогическом процессе. В результате имеет место явное несоответствие
идейной направленности педагогического процесса, задекларированной в
соответствующих
обеспечением

государственных

реального

документах,

образовательного

и

технологическим

процесса:

призывы

–

гуманистические, а способы обучения – во многом бихевиористические.
Учитель, которые не определился со своим профессиональным кредо и
педагогической

концепцией,

склонен

пополнять

свою

педагогическую

деятельность трудно согласующимися методами и приёмами, противоречивым
учебным содержанием, которые, в итоге, образуют некоторую совокупность, но
не систему.
И,

напротив,

через

осознание

педагогической

философии

своей

деятельности, учитель поднимается на авторский уровень профессионального
мастерства, что предполагает осознанное обновление разработанной ним
педагогической системы. Поэтому важно уже на этапе профессионального
педагогического образования решать задачу не только формирования базовых
компетентностей, но и готовить будущих учителей к конструктивной
профессиональной

самореализации

на

основе

глубоко

осмысленного

философского фундамента.
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Цель статьи: обосновать актуальность философского самоопределения
учителя в педагогической деятельности, раскрыть понятия «педагогическая
философия учителя» и «концепция педагогической деятельности учителя» в их
взаимосвязи.
Основное содержание. Постановка проблемы о важности и объективной
необходимости изучения феномена педагогической философии учителя
вызывает острые дискуссии. Сам конструкт, по мнению исследователей,
аномален в попытках его корректного содержательного наполнения. На причины
такого рода научного пессимизма указывает методолог П. Щедровицкий, в числе
которых – постепенное возрастание дифференциации специалистов, детализация
и конкретизация педагогических функций. По мнению известного методолога,
образование напоминает «производственный процесс», в котором сначала «от
учителя отделяется инженер-методист, конструирующий приемы и способы
обучения», сверх этого оформляется в отдельную специальность «инженерметодист, разрабатывающий программы обучения и воспитания», и «появляется
особая специальность педагога-проектировщика, разрабатывающего проект
человека будущего общества». «Когда вся работа выполнена – учебные средства
построены в соответствии с программой, приемы обучения обеспечивают
освоение этих средств, а вся система «инкубатора» в целом дает возможность
формировать именно таких людей, какие нужны обществу, – тогда …
инженерно-методическая работа как бы «свертывается» в работу по трансляции
ее уже готовых продуктов» [5].
Действительно, философский базис образования как института и процесса
формируется научным сообществом и предлагается педагогам-практикам в виде
научно обоснованного продукта. Об этом свидетельствует появление и
стремительное

развитие

«философии

образования»

-

самостоятельной,

стремительно развивающейся научной отрасли знаний. Предположение, что
учитель формирует собственную, «встречную» философию практической
педагогической деятельности, не берётся в расчёт. Приемлемыми считаются
© Остапчук Е.Е.
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единичные случаи появления авторских философских систем, разработанные
педагогами-новаторами (В. Сухомлинский, Ш. Амонашвили, М. Щетинин и др).
Допущение, что философское самоопределение является базовой компетенцией
для всех учителей, на данный момент считается если не ложным, то во всяком
случае, некорректным утверждением.
Заслуживает внимания позиция М. Кожевниковой, которая достаточно
чётко отмежёвывает философию образования, как надстройку относительно
образовательной реальности, и философию учителя: «Учительская философия
образования» как концепт, по существу, не есть сумма философии образования»
как описанной области знания и «учителей» как субъектов-носителей знаний
этой области, поскольку подразумевает не опрокидывание имеющейся
философской области на учителей как субъектов, но движение мышления,
идущее от самих учителей и в их собственной субъектной области». И далее,
«концепт

учительской

философии

образования

подразумевает

скорее

практическую философию деятелей образования» [1].
Соглашаясь с ключевой позицией М. Кожевниковой, со своей стороны
уточняем, что такое знание не должно восприниматься и пониматься как
«невыразимое практическое знание учителей». Учитель должен критически
осмысливать свою философскую позицию в профессиональной деятельности,
изменять её в случае ошибочности или появлением новых научных идей,
смыслов, фактами, практики.
Инструментально-конструктивной
практической

философии

педагогическая концепция

в

формой

педагогической

воплощения

учителем

деятельности

является

педагогической системы, ресурсы которой тоже

определяет сам учитель. Педагогическая концепция педагогической системы
учителя – это система педагогических идей и принципов, на основании которых
учитель организует педагогический процесс, подбирает методики и приёмы
педагогического влияния, определяет модель взаимодействия всех его
субъектов, осуществляет мониторинг когнитивного и личностного развития
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своих воспитанников [3]. При таком толковании педагогическая концепция
педагогической

системы

учителя

выступает

соподчинённым

понятием

относительно понятия педагогической философии учителя, её производной.
В

процессе

формирования

авторской

концепции

педагогической

деятельности перед учителем стоит проблема, способен ли он «выстроить свою
систему ценностей, выразить свою точку зрения; сможет ли, наконец,
осуществить переход от осознания себя винтиком машины образования, к новой
роли думающего субъекта» [5]. Концепция педагогической деятельности – это
чёткая мировоззренческая ориентация, педагогическое кредо, нравственный
выбор, который необходимо сделать учителю для эффективной психологопедагогической поддержки учеников.

Без выработки личной концепции

возможен только штамп, механическая копия, но не творчество. Только
собственный идейный выбор и конструирование своей педагогической
концепции стимулирует эвристическое мышление учителя, выводит его на
выбор оптимальный средств, методов, форм работы, собственного стиля,
«педагогического почерка» [3].
Проблема осознания авторской концепции собственной педагогической
деятельности имеет место в практике как молодых, так и опытных педагогов.
Учителю, находящемуся в начале профессионального пути, важно определить
идейные и ценностные контуры своей системы работы, которые бы
согласовывались с личностными ожиданиями, приоритетами, моралью и, в то же
время, не противоречили законам педагогики и психологии, не нарушали
экологию ребёнка. Опытному педагогу концептуальное осмысление уже
функционирующей педагогической системы создаёт условия для критического
самоанализа ставших привычными педагогических методов, приёмов, средств и
форм обучения.
Следует

отметить,

что

педагогическая

деятельность

учителя

рассматривается в качестве целостной системы. В. Сухомлинский в своё время
отмечал, что действия учителя могут быть систематическими, но не системными.
© Остапчук Е.Е.
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Вне системы любые философские конструкты теряют свой смысл и ценностнорегулятивный потенциал [4]. И напротив, целенаправленно формируя свою
философскую позицию относительно педагогических фактов и событий, учитель
критически осмысливает педагогические новации, выбирает те из них, которые
согласуются с его профессиональным мировоззрением.
Наиболее сложным вопросом в концептуальном самоопределении учителя
является ситуация корректного определения границ и содержательного
наполнения автономного пространства профессиональной деятельности. С
одной стороны, плюрализм в выборе ценностных ориентиров и критика их
навязывания ученикам, а с другой стороны, задача учителя – предостеречь
учеников от выбора тех позиций, которые могут им навредить. Относительно
самого учителя проблема формулируется так: как сочетать в реальном
образовательном процессе государственные образовательные стандарты и
авторскую педагогическую позицию, способность не зависеть от внешних
обстоятельств. Теоретически неопределённым остаётся и само явление
автономии личности, сохраняя широкое пространство для его интерпретаций.
Наиболее общим является толкование автономии личности как ориентация
личности на собственный закон развития, способность к авторскому
самоопределению

и

активной

социальной

позиции,

способность

дистанцироваться от внешнего влияния и детерминировать свои действия.
Глубокое осмысление учителем концепции
деятельности
самореализации.

достигается

на

авторском

Учитель

в

авторской

своей педагогической

уровне
позиции

профессиональной
инициативный,

самодостаточный, диалогичный, креативный, нацеленный на создание и
реализацию собственного педагогического проекта. Он способен преодолевать
инерцию мышления и конструктивно использовать свободу выбора. Каждый
учитель по-своему преобразует педагогическую реальность, но только учительавтор берётся за её создание. Учитель-автор создаёт не только свою
педагогическую систему, но и себя как проект. Поэтому он постоянно исследует
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свой потенциал и стремится его реализовать на практике. Новые личностные
ресурсы учителя обогащают педагогический процесс, расширяют возможности
для личностного развития каждого ученика. Этот процесс открытый, а значит,
неисчерпаемый, непрерывный, изменчивый. Учитель функционирует как
вероятностная система (stochastic system, probabilistic syste), т.е. система с
неопределённостью. Позиция учителя - невозможно получать точные сведения
о психологических и личностных изменениях ребёнка, точно прогнозировать
будущее.

Поэтому

педагогическое

влияние

становится

гибким,

многовариантным, ситуативным, синергетическим по своей сути.

В таких

условиях рефлексия выступает психологической основой философского
осмысления учителем своей педагогической деятельности на всех её этапах: от
рефлексивного анализа ситуации, выдвижения идеи и способа её реализации, до
конструирования педагогических средств и рефлексивной оценки проекта
согласно поставленной цели.
В прикладном аспекте перспективной является стратегия разработки
педагогических технологий, с помощью которых успешно бы решалась задача
подготовки

будущих

учителей

к

самопроектированию

и

авторскому

проектированию педагогических систем как факторов становления автономной
личности профессионала.
Список литературы
1.

Кожевникова М. Концепция учительской философии образования //

Учитель наедине с собой, сб. науч. статей / Ред.-сост. М.Н. Кожевникова. – СПб.:
Изд. «Лема», ФГНУ ИПООВ РАО, 2014. – С. 78 – 131.
2.

Концепція

«Нова

українська

школа»

/

Ресурс

доступу:

[http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20
2016/12/05/konczepcziya.pdf.

© Остапчук Е.Е.

197

Сучасні тенденції та
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки

3.

www.openscilab.org

Остапчук Е. Е. Инновационный потенциал авторского проектирования

педагогических систем // Использование инновационных педагогических
технологий в учреждениях образования. – Минск, 2008.
4.

Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві / В. О. Сухомлинський. – К.:

Радянська школа.,1988. – 310 с.
5.

198

Щедровицкий Г. П. Педагогика и логика / Г.П. Щедровицкий. – М., 1993.

© Остапчук Е.Е.

Самостійне електронне текстове
наукове періодичне видання комбінованого використання

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ
ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ
ОСВІТИ І ПЕДАГОГІКИ
Матеріали
VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
(м. Київ, 26 листопада 2021 р.)

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки»
(м. Київ, 26 листопада 2021 р.)
Адреса оргкомітету та редакційної колегії:
м. Київ, Україна
E-mail: conference@openscilab.org
www.openscilab.org

