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PREFACE 

 

 

 

The monograph is dedicated to the problem of innovations and modern 

technologies in the educational system. Dynamic changes in society, which are 

characteristic of all spheres of life, are impossible without a systematic reform of the 

education system, the main components of which are innovative processes. At the 

same time, modernization transformations should be carried out in accordance with 

the general civilizational tendencies of national educational systems’ development. 

The strategic imperatives of the third millennium education are its reorientation 

from the state to the person, to fundamental universal values, to democratization of 

the whole educational process and all educational and pedagogical ideology. Among 

the current challenges of education systems is a combination of advanced training 

for young people who are able to create and use high technology, with formation of 

strong moral foundations, developed civilizational culture, responsibility and 

tolerance. So, innovation orientation of educational content is a pressing issue. Its 

solution provides for the development of innovative type of people and the 

competitiveness of educational institutions and it is highlighted in this monograph. 

The monographic research presents the scientific developments of the team of 

authors, which reveal different directions and aspects of modern technologies and 

innovations in the education system. These include the following issues: philosophic 

and methodological foundations of innovative development of education; 

organizational and pedagogical and psychological supplement of innovative 

development in education; innovations in training of specialists from different 

directions and fields. 

The first section of the monograph deals with issues related to the philosophic 

and methodological foundations of innovative educational development, with 

particular emphasis on the methodology of professional improvement of future 

penitentiary officers; basic methods of university educational modernization; 

different approaches to formation of important competencies of students, 

formation of requirements of innovative approach to training of future specialists; 

modern pedagogical models and technologies; general characteristics of innovations 

in the educational process of different educational institutions; the issue of 

periodization in development of correctional educators’ professional consciousness; 
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the paradigm of symbolic meanings of librarians with anthroponymic component; 

children’s spiritual development; theoretical and methodological foundations for 

the development of future artists-educators’ picturesque vision in the initial stages 

of education. 

The second section of the monograph deals with the issues of organizational 

and psychological and pedagogical supplement of innovative development in 

education. The authors examined in detail the issues of interactive methods and 

techniques in the formation of important competencies; practical component of 

professional training; modern methods in formation of gnostic skills; systems of 

quality assessment by neural network means; psychological and pedagogical aspects 

in organization of information interaction; digitization of the experiment, etc. 

Psychological and pedagogical conditions are formed by the willingness of teachers 

and pedagogical staff as a whole to active creative search and realization of 

innovations, development of innovative thinking, removing barriers of innovation 

and gaining positive emotional effect from the implementation of previous 

innovations. All the issues raised in this section have a significant impact on the 

training of qualified specialists who will further realize their competences in the 

framework of territorial projects, facilitating their comprehensive development. 

The third section of the monograph "Innovations in Training of Specialists from 

Different Directions and Fields" reflects the problems of modern technologies in the 

professional training of specialists in the fields of training "Tourism", "Physical 

Education", "Pharmacy", "Medicine", "Physical Therapy", "Ergo therapy", 

"Theoretical Physics", "Biophysics" and "Geometric Optics". In addition, the issues of 

training for future teachers of elementary schools, Maths, Natural Sciences, flight 

controllers, computer technicians were raised. 

The team of authors hopes that the monograph contains useful research 

results that are relevant for scientists, students and all those who are interested in 

innovative technologies in the education system and their importance for various 

spheres of public life. 

 

 

Michał Ekkert 

Iryna Ostopolets 
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Part 1. Philosophic and Methodological Foundations  

of Innovative Development of Education 

 

1.1. Methodology improving of future penitentiary officers` professional training by application 
of information and innovation technologies of education 

 
The issues of improving the professional training of penitentiary personnel of Ukraine are in 

the scientists and practitioners` attention of various knowledge branches of pedagogy, psychology, 
law, and others. The initiation and relevance of these issues is connected with the current 
tendencies in the reform of the country's penitentiary system, the priorities changes of 
professional activity of the State Penitentiary Service personnel, the implementation of 
international standards in the sphere of the rights observance of people who are in a state of non-
freedom, their re-socialization and development of the probation institution. 

Today the professional training system of penitentiary officers in Ukraine has failed to fully 
satisfy the multidimensional development demand of society, including the provision of the 
persons` rights who are in a state of non-freedom (prevention of torture), the implementation of 
probation programs in the sphere of pre-trial, supervisory and penitentiary probation, the 
provision of different security levels in penitentiary institutions, etc. Therefore, there is an urgent 
need for the formation of modern professional competencies, which in its turn led to the need of 
revision the methodology of future penitentiary officers` training in our country, as well as its 
improvement, taking into account the conceptual provisions of the National Doctrine of Ukraine in 
the XXI century,1 in which one of the priority directions of education development is introduction 
of interactive learning methods and information and communication technologies application. 

The process of professional training of future penitentiary officers (students, listeners), the 
methodology of their professional competencies formation is complex and covers their 
comprehensive development as individuals and is based on the competent approach application. 
Problems of introducing a competent approach to the educational process of future law 
enforcement specialists, including the penitentiary system, taking into account the education 
informatization, studied by scientists from different countries, namely Bolotov V.,2 Zimnia I.,3 Koyl 
E.,4 Lyblynh A.,5 Synov V.,6 Tohochynskyi O.,7 Torichnyi O.8 and many others. The scientific works of 
Bida A.,9 Verbytskyi A.,10 Holubtsova I.,11 Dzhonson K.,12 Draiden G.,13 Clarin M.,14 Kucherenko A.,15 

                                                             
1 National Doctrine of Education Development: Decree of the President of Ukraine dated 17. 04. 2002 № 347. 
Education. 2002. 24 oct. (№ 14). P. 2-4. 
2 Bolotov V. А. Competency model: from idea to educational program. Pedagogics. 2003. № 10. P. 8-14. 
3 Zimniaia I. А. Key competencies as an effective target basis of a competence-based approach in education. Moscow: 
Research Center for problems of quality training, 2004. 42 p. 
4 Koil E. Approach to prison management for human positions. London: MTSTI, 2002. 160 p. URL:  
http://www.prisonstudies.org/russian.pdf. 
5 Liblinh А., Prais D., Shefer H. Prison worker, «Rutledzh», 2012, p. 163. 
6 Sinov V. М. Training of specialists for the penitentiary system. Problems of Penitentiary Theory and Practice. 1996. 
№ 1. P. 17-24. 
7 Tohochynskyi О. М. Theory and practice of forming the social competence of students and cadets of higher 
educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine: monography. Chernihiv: Publishing House 
“Desna Polygraph”. 2015. 488 p.  
8 Torichnyi О. V. The potential of interactive technologies in formation the professional competence of future border 
guards officers. Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. 
Series: Pedagogical sciences, 2016. № 1. P. 186-198. 
9 Bida О. А. Current state of the problem of professional training of future specialists in correspondence studies. 
Science and education. 2013. № 1-2. P. 126-128. 
10 Verbitskyi А. The concept of sign-contextual education in the university. Psychology issues. 1987. № 5. P. 32-37. 
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Pekhota O.,16 Pometun O.,17 Resta P.,18 Fedorchuk E.19 and others are devoted to the peculiarities 
of the interactive teaching methods use, which are the tools of the professional training 
methodology, and their introduction into the educational process. In their scientific papers, they 
reveal the essence, methodology and capabilities of interactive learning forms and demonstrate 
the need for application and positive impact of interactive, information and communication 
technologies on the educational process efficiency. 

However, it should be noted that the methodological principles for the introduction of 
information, interactive technologies into the educational process of higher educational 
institutions with specific learning conditions for the set formation of modern professional 
competencies that train penitentiary officers still remaine as unresolved parts of the general 
problem. Therefore, there is a need for a more detailed study of the possibilities and 
determination of ways to improve the methodology of these technologies application, the 
creation of procedural and methodological bases of interactive learning for conducting various 
forms of training classes, with observance of the systemicity, integration and innovation principles 
of future penitentiary officers` formation of a new generation. 

The purpose of the research is to identify the main directions for improvement of the 
professional training methodology of future penitentiary officers based on the use of information 
and innovation technologies of education in conditions of graduate education. 

The study of the issues of future penitentiary officers` training in the context of graduate 
education is one of the actual question that is due to the new requirements for their professional 
competencies, qualifications and professional training for decent service in penitentiary 
institutions. Informatization of education requires all participants in the educational process in 
higher educational institutions (teachers, cadets, students, etc.) to develop knowledge and skills of 
planning, self-motivation, self-organization, and self-management in relation to lifelong education. 
The introduction of informational educational technologies and modern forms of education in the 
organization of educational process in a higher educational institution with specific learning 
conditions allows to use the opportunities for interactive, electronic, distance learning. It 
contributes to the creation of a new information and innovation educational environment at all 
levels of higher education, significantly influences the organization of the educational process and 
provides the opportunity to create the conditions for obtaining integration knowledge and 
professional competencies. 

Informatization of education20 , use of information technologies are provided by a number of 
normative legal acts of the Ministry of Education and Science of Ukraine and is a key direction of 
innovation (forms, methods, technologies) in the methodology of competence formation of future 
                                                                                                                                                                                                          
11 Holubtsova І. А. Features of application of interactive technologies. Organization of the educational process. 2007. 
№ 9. P. 159-174. 
12 Johnson K., Magusin E. Exploring the digital library. A guide for online teaching and learning. Jossey-Bass, 2005. 
162 p. 
13 Draiden H., Vos Dzh. Revolution in Education. To teach the world to learn in new ways. M.: Parvine, 2003. 670 p. 
14 Klarin М. V. Innovations in world pedagogy: research-based learning, games and discussions. (Analysis of foreign 
experience). Riga: NPTS «Eksperiment», 1995. 176 p.   
15 Kucherenko А. А. Pedagogical bases of improvement of professional training of border guards in the conditions of 
service activity: dys. ... PhD of Ped. Sciences: 13.00.04 / National Academy of the State Border Guard Service of 
Ukraine. Khmelnytskyi, 2005. 214 p. 
16 Educational technologies: tutorial manual / О. М. Pekhota and others. Kyiv: А.S.К. 2001. 256 p. 
17 Pometun О., Pirozhenko L. Interactive Learning Technologies: teorie, practise, experience. Kyiv, 2002. 135 p.   
18 Resta Paul (ed.). Information and Communication Technologies in Teacher Education. A Planning Guide. – UNESCO: 
Division of Higher Education, 2002. 237 p. 
19 Modern pedagogical technologies: tutorial manual / compiler Е. І. Fedorchuk. Kamyanets-Podilsky: АBЕТКА, 2006. 
212 p. 
20 Concept of the national program of informatization // Voice of Ukraine. 1998. 7 May. – P. 10. 

http://www.studmed.ru/resta-paul-ed-information-and-communication-technologies-in-teacher-education_2dce6e78bb6.html
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specialists for various activity spheres, including the penitentiary one21. Domestic education is 
increasingly using achievements and is oriented by international practice in the field of using 
innovative information technologies to build competencies of future professionals. For an 
instance, in the report of the Institute for the Future (Palo Alto, USA), "Professional Skills for the 
Future – 2020", back in 2011 the Future Work Skills 2020 Summary Map was presented, which 
outlined global tendencies and the key skills of future specialists in various activity fields [22]. This 
document states that competence is the ability to apply learning outcomes adequately to a 
particular context of education, practice, personal or professional development. The map of 
professional skills of the future has the form presented in Fig. 1 (compiled based on the source22). 

Almost all countries of the world carry out certain studies aimed at skills searching that are 
necessary for any person, specialist in any field in the XXIst century. Currently, in the education 
system, the lists of skills of the XXIst century are being developed by several consortia (Table 1). 
Their analysis showed that the Ministry of Education and Science of Ukraine lays the ideology 
similar to it on the methodology and formation, the addition of skills of the XXIst century, which is 
reflected in the standards of educational and professional programs of certain levels of higher 
education in the corresponding specialty and field of knowledge. As we see in Table 1, the 
universal competencies (skills) are presented as complex competencies, aimed at the 
comprehensive development of the individual, his readiness for continuous self-development, the 
ability to use information technology in their professional practice and everyday life. 

 

 

                                                             
21 State National Program «Education» («Ukraine of XXIst century») / Approved by the Decision of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine of November 3, 1993. № 896. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/896-93-%D0%BF. 
22 Future Work Skills 2020/ URL: http://www.iftf.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf.  

Fig. 1. Work Skills Map of the Future:  
– global tendencies and  – key skills (competencies)   
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In order to receive the specialists of the new generation, which are needed for the 
penitentiary system of Ukraine, it is necessary to innovate the methodology of teaching cadets and 
students in higher education institutions with specific learning conditions. The methodology of 
forming competencies, including future professional penitentiary officers, undoubtedly should be 
based on certain provisions of the knowledge and activities theory, modern didactic theories and 
teaching technologies, the existing methodology of education and educational activities in higher 
education, which reflect the understanding of the content integrity of education, also pedagogy 
and educational processes; understanding of the structure and content of education from the 
point of view of educational management (planning, activation, motivation, control and designing 
of the educational process); principles of competence approach in education; concept of 
continuity of education (education throughout life); concept of educational informatization, etc. 

Table 1. Consortium-developers of competencies` (skills) lists of the XXIst century 

Consortium name Country Universal competencies 

Educational Partnership 
in the XXIst century 

USA  

European Union International 

Organization of 
economic cooperation 
and development 

International 

Ministry of Education 
and Science of Ukraine 

Ukraine 

Source: The able is compiled from electronic sources of official websites: http://www.p21.org/; 
http://ec.europa.eu//education/policy/shool/competences_en.htm; http://www.skills.oecd.org/; 

http://www.mon.gov.ua/. 

 
The methodology for the formation of modern professional competencies must include such 

an element as knowledge control, including self-control, since it is an indicator reflecting the level 
of theory knowledge and certain and practical skills. 

The design of an educational process for the professional competencies formation of future 
penitentiary officers should be based on the systemic principle, since all elements of this process 
are interrelated and change simultaneously with the teaching technology change. At the same 
time, an important feature of the quality of higher education system is the modern methodology 
of forming professional competencies of future officers of the penitentiary system, which are the 
main object of the educational environment, the educational process in general. It is the 
educational process and the modern information and innovation environment that must be 
structurally organized so the cadet, the student has the opportunity to constantly develop as 
individuals and future professionals in their professional business. Thus, the main value of higher 
education and the result of the whole pedagogical process integrity is a future specialist who is an 
active person, has modern competencies, including professional, and a high level of motivation for 
his own development throughout life. 

Formation of a future penitentiary officer as a person obtaining higher education at any level 
today is possible if the methodology of education based on a competent approach is to be 
improved through the use of integration, interactive methods and forms of learning, the use of 
information and communication technologies, including technologies of virtual and 
complementary reality, the introduction of new forms of control and self-control to assess the 
quality of the educational process results. Realizing the goal, the purpose of a competent 
approach in the system of graduate higher education, which is laid down in higher education 
standards for a certain level, degree, field of knowledge and specialty, help not only dynamic 
forms of educational process organization (lectures, webinars, online lectures, online 

– critical thinking; 
– communication in native and foreign languages; 
– information literacy; 
– application of technological tools for collection, 
evaluation, generalization and use of different order 
information; 
– life skills, leadership, career;  
– personal and social responsibility for making a decision; 
– public and legal literacy, global awareness, intercultural 
communication; 
– self-motivation for continuous self-development. 

http://www.p21.org/
http://ec.europa.eu/education/policy/shool/competences_en.htm
http://www.skills.oecd.org/
http://www.mon.gov.ua/
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consultations, the use of special computer programs and products, Internet resources), but also 
the integration of academic disciplines and the integration of the educational environment, 
science and practice. 

It is clear that the dynamic form of educational process organization in the system of 
graduate higher education substantially changes the essence of the teaching (instrumental 
provision) methodology of educational disciplines, provides transition from basic theoretical 
knowledge in certain branches to the competencies formation through the creation of practical-
oriented interactive forms of training classes. Thus, the process of translating theoretical 
knowledge into a technological product is a total result of the knowledge integration, complex 
skills and abilities (integral, general, special professional competencies). This process is constantly 
changing and affects not only the methodological basis of learning certain disciplines, but also 
requires the improvement of higher educational standards and the construction of new models of 
educational process in higher education, including ones with specific learning conditions (Fig. 2). 

The foreign experience of training officers for the penitentiary system of Germany, Norway, 
Sweden, the United States, France and other countries indicates the spread of interactive methods 
and information technology use for their training or advanced training in educational institutions. 

Based on the reports of the annual conferences of the European Penitentiary Academies, it 
can be noted that there is more practice-oriented teaching in foreign educational institutions than 
in Ukraine. In most cases, training classes take the form of trainings with the use of information 
technology and different levels of computer programs. Unfortunately, in Ukraine this process is 
slow, although in recent years it has considerably accelerated. 

In Ukraine, the only higher educational institution with specific learning conditions is the 
Academy of the State Penitentiary Service, which provides graduate training for future 
penitentiary officers. The analysis of training curricula has shown that they are structurally 
compiled taking into account the principles of a competent approach and are aimed at the 
formation of future penitentiary officers as active individuals and specialists who have received 
high-quality higher education and have certain professional competencies that will allow them to 
adequately serve and perform professional tasks.  

At the request of a number of documents, namely, the National Strategy for the 
Development of Education in Ukraine for 2012-2021, approved by the Decree of the President of 
Ukraine of June 25, 2013 and international standards23 on the training of specialists in the 
penitentiary sphere, the improvement of the methodology of educational institutions is being 
improved at the Academy of the State Penitentiary Service disciplines of professional direction. 
Among the main ways to improve the methodology of professional training disciplines, integration 
of specific topics of educational disciplines (selection of common themes of blocks or modules), 
the introduction of interactive learning methods (gaming-business learning game, role playing, 
training) and non-gaming-analysis of specific situations, modular cases, group discussions, 
discussion platforms, brainstorming, cooperative learning methods, etc.), the widespread use of 
information and communication technologies (for monitoring information, creating projects, use 
of progrems of virtual and complemented reality, etc.). Such steps make it possible to create in the 
Academy of the State Penitentiary Service a special information and communication educational 
environment, to improve the dynamics of the educational process and the conditions for the 
perception of theoretical knowledge and acquisition of practical-oriented competencies.  

All this in a complex creates conditions for attracting all students, listeners to the process of 
cognition, provides opportunities for each of them to understand and reflect on what they know 

                                                             
23 European Penitentiary Rules (Recommendation № R (2006)2 Cabinet of Ministers of the Member States). Adopted 
by the Cabinet of Ministers of Ukraine on January 11, 2006 at the 952nd meeting of the Deputy Ministers. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_032 (accessed 21. 03. 2019). 
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and dream about, to determine their own vital value orientations, to create an atmosphere of 
cooperation and interaction with teachers, feel your progress, ability, significance, security, etc. 

 
Traditional forms of knowledge acquisition should be gradually replaced by more active and 

accompanied by information technology instruments. Therefore, we believe that lectures for 
cadets, students of the first (bachelor) and second (master) higher educational levels can be 

STANDARD OF HIGHER EDUCATION 
(corresponding level, degree, branch of knowledge, specialty) 

Subject area: learning purposes, 
theoretical content of the subject 

area, methods, methodics and 
technologies, instruments and 
equipment of an educational 

process 

Competencies of a 
graduate: 

– integral; 
– general; 
– special 

(professional) Th
e 
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A set of requirements for the content and results of 
educational activities of the higher educational 
institution, including specific learning condition 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

MODERN EDUCATIONAL 
TECHNOLOGIES (information and 

communication, innovative 
interactive forms, methods) 

навчання, ) 

PROFESSIONAL 
COMPETENCIES 

Determine the application 

There is a translation, transformation of theoretical knowledge into a technological 
product, causing the dynamics of changes, improving the methodology of training 

future specialists 

 - change in the set and content of competencies; 
- dynamics of self-education, self-motivation, self-management of  
    individuals (all participants of the educational process); 
- choice of modern educational platforms based on the integration of 
existing intellectual (virtual, complemented reality) and 
    technological resources, etc. 

 NEW MODEL OF EDUCATIONAL PROCESS OF TRAINING FOR 
FUTURE SPECIALISTS OF PENITENTIARY SPHERE 

Fig. 2. Interconnection of higher educational standards, technologies, methodology of 
formation of competencies, general model of educational process of future specialists 

training (author`s development) 
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conducted in such modern forms as: a three-way system «lecturer-visualization of educational 
information – feedback», binary lectures (lectures-dialogues), lectures-provocations, interactive 
(problem) lectures, informational-problem lectures, lectures-press conferences, lectures with 
previously-announced mistakes. Almost 96.5% of the cadets say in this form of lecture classes, 
there is not only interest in the educational subjects` issue, but also the memorization volume of 
the teaching material submitted by the lecturer increases. Also, the vast majority of cadets, 
students (almost 93.2%) after this form of lectures during the blank polling at seminars and 
practical classes demonstrate integrated knowledge of the subject, object, main material on the 
topic of studying. 

Seminars training and practical classes in interactive forms, namely in the form of group 
discussions, debates, discussions and disputes, simulation games, case studies, collective creative 
tasks, coaching, training, role play, internships, educational expeditions (live parallel) of  a round 
table, review and discussion of educational video films, public presentation of the project, work in 
small groups, solving the problem situation on the basis of the methodology of «Decision tree», 
the method of «Brainstorming», the method of portfolio, as well as the more recent method of 
the virtual tutorial and other forms, confirmed the interest in providing information during 
lectures and proved the possibility of finding the best communication techniques in the system 
«teacher-cadet (listener)», creating comfortable conditions for the disclosure of personal creative 
abilities of cadets and students, intensification of memory processes, formation of a certain 
competencies set of future penitentiary officers, necessary for future service and occupation. 

The choice of an interactive method of learning depends on the problem situation, the 
ability to simulate a particular situational problem, and the construction of an algorithm for its 
solution, the goal of working out a set of competencies, which must be a cadet (object of study) 
after completing the training by the chosen interactive method. 

We suggest introducing the following trainings that form certain professional competencies 
of future officers in the field of management of penitentiary institutions within the framework of 
studying the cycle of professional and practical training: 

– training «Professional behavior and its assessment in the field of the requirements of 
international standards for penitentiary activities». Within the framework of the training, the 
following aspects of service-professional behavior and methods of their evaluation should be 
considered: respect for others; responsibility and honesty; importance of professional action; 
friendly and polite; observance of time limits; observance of the head`s words of any 
administration department of penitentiary institutions; neat appearance. The purpose of the 
training is to learn to be culturally, polite, to have the utmost under any circumstances and during 
communication with representatives of the environment, to be able to assess their own 
professional activities in the context of the requirements of international standards regarding 
penitentiary activities; 

– training «Behavioral models of building an ethical organization». The purpose of the 
training is to learn how to understand and positively influence the culture of groups of inspectors, 
personnel and persons who are in a state of non-freedom, as well as to create an environment of 
trust and respect, consistent, fair and impartial actions of the personnel of penitentiary 
institutions; 

– training «Theory of leadership and its practical implementation in penitentiary 
institutions». The purpose of the training is to study the theory of leadership (despotic, style of 
«showing examples», authoritative, democratic, and mentoring) and to create a model of the 
step-by-step development of the leadership style in a given penitentiary institution with a certain 
set of characteristics (category of security of a penitentiary institution, situation of relations in the 
subsystems «head-personnel», «head-convicted», «personnel-convicted», level of corporate 
culture, etc.); 
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– training «Prison Security Management». The purpose of the training is to study the legal 
bases for worning and  preventing torture and inhuman treatment, modeling the security 
technology (using keys, locks, technical means of supervision) and procedures for escorting the 
penitentiary institution contingent; 

– training «Modeling management of penitentiary institution on the basis of SWOT-
analysis». The purpose of the training is the formation of strategic thinking through perception, 
understanding and reflection of the results of SWOT-analysis of a penitentiary institution position 
and the creation of strategic and tactical plans for improving the management of the institution; 

– training «Creation of team and motivation, formation of value-oriented professional 
activity in the management of penitentiary institutions». The purpose of the training is to study 
the elements of successful working teams (mission and goals, team leadership, decision making, 
team formation, and roles for each team member, meetings management, corporate 
communication, team development, ongoing training and external support and recognition), as 
well as acquirement of the methodology of the teamwork effectiveness in certain situational 
(given) conditions of a penitentiary institution existence; 

– training «Management of Penitentiary institutions in emergency situations». The purpose 
of the training is to study decision-making models in certain risk management situations and to 
master the skills of emergency response plans and risk management (for example, «Capture of 
hostages», «Riot»). 

Practical classes organized in the form of trainings, in combination with traditional teaching 
and methodological support of disciplines (lectures, seminars, electronic materials for the 
academic discipline), within the limits of which training is offered, in fact, will ensure the 
formation of professional competencies, and, consequently, modern high quality professional 
training of the future penitentiary officers. It should be noted that the effectiveness of conducting 
trainings will be higher if conducted in specialized training complexes, where specially created 
conditions are close to the real ones, reflect the state of existence and functioning of penitentiary 
institutions (a combination of special audiences equipped with similar objects; special means of 
notification, alarm system, etc). 

During the special trainings that form certain professional competencies of future officers in 
the field of security ensuring of the penitentiary institutions, the following types of computer 
programs based on virtual reality are introduced: simulation and modeling curricula for the 
creation of physical security technology, namely the possibility of the perimeter building of the 
penitentiary institution that exists in the virtual environment, and considering the possibility of 
changing various parameters to increase the level of this security type (locking and unlocking the 
door and the perimeter gate, x-ray review system, nominal gaps (fingerprint sensors), motion 
sensors, CCTV cameras, radios and other communication devices, frames and portable metal 
detectors, alarm buttons); modeling training programs for staff training of penitentiary institutions 
to test the physical integrity of internal and external barriers; alarm check; the perimeter 
patrolling (internal or external, depending on local procedures and level of threat); notification of 
actual or probable attempts to break the perimeter, etc.; simulation training programs of the 
personnel activity during the procedure of escorting the contingent of the penitentiary institution; 
conducting searches, etc.; modeling curricula for planning of emergency response and risk 
management (eg, «Capture of hostages», «Riot»). 

The structure of the integrated training classes should correspond to the didactic purpose, 
which is realized with the help of a psycho-pedagogical mechanism of mastering the new 
integrative knowledge or model of the integrated abilities and skills formation that is the basis for 
choosing their conducting form from different subjects. In the course of the pedagogical 
experiment on the choice of educational disciplines, we came to the conclusion that it is necessary 
to combine related topics from different educational disciplines, which should provide the basis 
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for the formation of information and communication, administrative, social, other professional 
competencies. Therefore, we are proposing, through the integration of the academic disciplines 
«Legal Documentation», «Business Administration» and «Informatics», to create interdisciplinary 
cases aimed at solving a problem-oriented practical situation based on the application of the 
cadets and students' knowledge of all three academic disciplines. During the decision-making 
process, cadets and students will need not only to collect certain information about personal data 
and the movement of the contingent of the penitentiary institution, the state of medical care and 
the health of convicts, the programs for the reintegration of convicts of different categories and 
the results of their implementation, but also the status of certain types of economic, financial and 
other activities, the results of the personnel work, administration and audit of the effectiveness of 
the administration of a penitentiary institution, etc. With the help of certain electronic 
technologies and software products (computer programs), cadets and listeners will be able to 
acquire skills in using electronic document management systems, maintaining a modern process of 
office work, preparing and transmitting documents, electronic registration of documents receipt 
to a common system of documentation, which provides for the only rules of registration, control 
of the execution of documents, registration, search of documents without the use of other 
registration forms, etc. Thus, within the framework of the specified problem in the 
interdisciplinary case, the bases for formation of information and communication, administrative 
professional competencies will be laid. 

For example, in order to work out the communicative and social competencies of cadets and 
listeners, we offer to conduct integrative classes in the following forms: in the form of a business 
practice based on the integration of knowledge in the disciplines «Conflictology», «Professional 
Ethics», «Penitentiary Psychology»; in the form of a business game combining the knowledge of 
such educational disciplines as «Penitentiary Theory and International Standards for the 
Treatment of Prisoners», «Penitentiary Psychology» and «Penitentiary Pedagogy» (for training 
specialists at the first (bachelor) level of education in specialty 081 «Law»); in the form of case-
technologies containing situational tasks based on the knowledge of the disciplines «Psychology of 
communication» and «Social and educational work with convicts»; in the form of a business 
computer game based on the ability to use certain skills in working with information technologies 
(knowledge of the discipline «Informatics») and knowledge of such disciplines as «Psychology of 
management» and «Psychology of operational and investigative activity» (for training specialists 
on the first (bachelor) level of education in the specialty 053 «Psychology»). For the development 
of administrative professional competencies for future penitentiary officers at the second master's 
level of education of specialty 081 «Law» it is expedient to conduct integrated classes in the form 
of projects. For example, «Strategy for the development of a penitentiary institution» is the 
integration of such educational disciplines as «Psychology of Personnel Management», 
«Administrative Activities in Penitentiary Institutions», «Actual Problems and Organization of 
Prevention of Offenses»; «Observance of human rights in a non-freedom» – integration of such 
educational disciplines as «European Union law», «International Penitentiary Law» and «Ensuring 
Human Rights in Law Enforcement Activities». The project activity is currently one of the most 
promising interactive forms of conducting integrated training classes for senior courses in the first 
bachelor's and master's degrees of obtaining higher edacation. Such a form successfully 
implements the function of integration of subjects, promotes the formation of motivation for 
independent learning of cadets and listeners, systematization of knowledge, the ability to 
independently navigate the information space, develop their own abilities and skills, make certain 
managerial decisions, etc. Consequently, the design technology directs cadets and listeners to be 
more aware of future professional activities and stimulate their cognitive interests and creative 
processes during their learning. 
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It should be noted that in order to improve the methodology of teaching cadets, listeners 
can not ignore an important element of the educational process – self-study. In this aspect we 
offer the following interactive forms of presentation of educational information: video lectures 
and virtual online consultations. 

To conduct scientific and practical events during which cadets have the opportunity to hear 
new conceptual approaches to the reform of the penitentiary system, the development of 
penitentiary science as a whole, and some specific issues related to the management of 
penitentiary and personnel management, the improvement of the regulatory framework for the 
regulation of penitentiary activities of Ukraine and authorized bodies on probation, observance of 
human rights, including both the members of the penitentiary system and those who in non-
freedom, other interesting information in the field of criminal law, we offer videoconferences and 
online seminars (a kind of web conference), online meetings or presentations via the Internet in 
real time with the involvement of leading scientists in the field of Criminal, Criminal-Executive Law, 
Penitentiary Management, Penitentiary Psychology and Penitentiary Pedagogy. 

Also, in order to improve the culture of the educational process and increase the 
informativeness of teaching the subjects of professional and practical training, we propose to 
improve the process of development and introduction into the educational process of electronic 
educational-methodical complexes (EEMC) based on 3D models and dynamically animated 
systems to display certain processes that occur under the time of certain problematic situations in 
penitentiary institutions related to the service passage and the performance of professional tasks 
by penitentiary personnel. At the same time, we want to emphasize on some aspects and possible 
ways of developing such interactive training complexes, namely: during the development, 
fundamental principles of pedagogy, didactics, methodology, psychology, ergonomics, informatics 
and other sciences must be taken into account; when creating the design, the format of the 
information submission, there may be a need to increase the qualification of the teaching 
personnel in the field of information technology (and this should be done, as time goes by, and 
informatization more and more covers the society as a whole, and education, which can lead to 
the loss of a teacher modern personal qualification); it would be useful to involve active cadets in 
the creation of such interactive complexes who have skills and methods of designing educational 
materials on the principle of information technology within the cadets` scientific and practical 
activities of departments of higher education institutions. 

Conclusions of the research and prospects of further scientific intelligence of this direction. 
Improving the methodology of future penitentiary officers training is an important direction in 
formation the professional competencies of specialists, whose service and professional activities 
are a guarantee of the society security and the country as a whole. 

Among the main ways to improve the methodological foundations of the training of 
penitentiary specialists of the new generation are as follows: 

– creation of a special informational and innovative educational environment, conditions for 
the comprehensive development of cadets, listeners, receiving modern knowledge in the field of 
future quasi-professional activity; 

– modern approaches to designing the educational process in the application of information 
and communication technologies and computer programs of applied practical-oriented character; 

– application of different forms of professional disciplines integration and creation of 
interdisciplinary modules for conducting lectures, seminars, practical and other types of training 
classes; 

– updating of educational and methodical content with modern interesting practical-
oriented interactive forms of conducting lectures, all types of educational classes, which will 
become the basis for self-development, self-education, self-improvement of future officers 
throughout life; 
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– compulsory involvement of cadets, listeners in scientific work in the direction of searching 
new ideas and projects to solve the problems of reforming the penitentiary system of our country. 

Further study will be aimed at creating a universal information and innovation model for the 
training of penitentiary officers who will be able to solve modern problems of service and 
professional activity of varying complexity degrees. 
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1.2. Technology for assessing the effectiveness of psychological preparation  
of Аir Force personnel 

 
1.2. Технологія оцінювання ефективності психологічної підготовки  

військовослужбовців Повітряних Сил 
 
Вступ. Особовий склад з’єднань та частин Повітряних сил Збройних Сил України 

виконує широкий спектр складних та відповідальних завдань, спрямованих на захист 
суверенітету та територіальної цілісності держави. Виконання цих завдань досить часто 
здійснюється в екстремальних умовах, які створюють загрозу життю і здоров’ю 
військовослужбовців, спричиняють переживання ними подій, який виходять за рамки 
звичайного досвіду. Такі переживання можуть травмувати психіку і, як наслідок, привести до 
зниження ефективності професійної діяльності, або взагалі унеможливити подальше 
виконання службово-бойових завдань. Це робить актуальним дослідження особливостей 
психологічної підготовки, як засобу адаптації особового складу до професійної діяльності у 
таких умовах.  

У процесі підготовки особового складу до бойових дій необхідно враховувати труднощі, 
які мають місце у сучасному бою. Ці труднощі, які можна назвати психологічними факторами 
бою, спеціально створюються супротивником для досягнення в ньому перемоги. Як свідчить 
досвід колишніх війн, сучасних воєнних конфліктів і контртерористичних операцій, їх 
усвідомлення, урахування і вміле застосування забезпечують успіх як окремих бойових дій, 
так і всієї воєнної кампанії. Характер цих труднощів визначає також і сутність та зміст 
психологічної підготовки особового складу. Для успішного подолання труднощів і 
ефективних дій на сучасному полі бою необхідна цілеспрямована психологічна підготовка 
особового складу, педагогічний зміст якої полягає у вишколі військовослужбовців щодо 
подолання труднощів бойової обстановки для успішного розв'язання поставлених бойових 
завдань.  

Основними завданнями психологічної підготовки особового складу є досягнення 
стійкості навичок військовослужбовців, формування в них високої нервово-психічної 
витривалості, розвиток уваги, оперативної пам’яті і швидкості мислення.  

Важливим науково-практичним завданням, яке на теперішній час потребує вирішення, 
є розроблення методики та технології оцінювання ефективності психологічної підготовки 
особового складу та рівнів сформованості його психологічної підготовленості до виконання 
завдань за призначенням. Невизначеність показників i критеріїв ефективності психологічної 
підготовки та вiдсутнiсть оптимальної за складністю й обсягом процедур такої методики та 
технології обмежують можливості командирів частин та пiдроздiлiв щодо оцінювання рівня 
психологічної підготовленості особового складу та з урахуванням цього визначення 
можливостей виконання службово-бойових завдань. У процесі підготовки до бойових дій 
військовослужбовців різних видів і родів військ відбувається конкретизація змісту та 
особливостей психологічної підготовки особового складу. 

Методологія. Питаннями психологічної підготовки особистості до поведінки в 
складних ситуаціях займались О. П. Макаревич, В. В. Ягупов, В. І. Пасічник, І. І. Ліпатов, 
Л. Ф. Шестопалова та ін., психологічна готовність військовослужбовців до професійної 
діяльності в екстремальних умовах розглядалась в роботах Л. О. Матохнюк, 
О. С. Колесніченко, А. В. Стаднік, М. І. Виноградової, М. І. Д'яченко, Л. О. Кандибовіч, 
В. А. Пономаренко, в роботі О. М. Маслій розглянуто компоненти, критерії, показники та 
рівні сформованості готовності до професійної діяльності майбутніх офіцерів тилу. 

Під психологічною підготовкою більшість психологів розглядають науково обґрунтовану 
підготовку військовослужбовців до стійкої практичної діяльності, при виконанні бойових 
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завдань, індивідуально та у складі підрозділу (частини) в умовах сучасних бойових дій. 
Сутністю психологічної підготовки є підвищення психологічної стійкості і надійності 
особового складу, його психологічної підготовленості; перетворення факторів бою у знайомі, 
звичні, очікувані (адаптування); озброєння військовослужбовців необхідними знаннями і 
досвідом подолання внутрішніх навантажень, які відповідають бойовим; розвиток у 
особового складу готовності до зустрічі з новим, раптовим і здатності швидко 
перебудовуватись відповідно до обставин24.  

Спираючись на проведений аналіз сучасних психологічних досліджень щодо сутності 
критеріїв ефективності, маємо підстави основним критерієм ефективності психологічної 
підготовки військовослужбовців назвати психологічну підготовленість особового складу до 
виконання завдань за призначенням – інтегральну результуючу характеристику, яка поєднує 
сформованість психологічної готовності та психічної стійкості військовослужбовців, і є 
основною умовою успішності їх навчально-бойової чи бойової діяльності. Відповідно 
показниками ефективності психологічної підготовки є підстави вважати ступінь 
сформованості компонентів психологічної підготовленості особового складу. 

Проаналізував сучасну наукову літературу виявлено, що психологи по-різному 
підходять до визначення компонентів психологічної підготовленості до діяльності в умовах 
сучасних бойових дій. Своєрідність цих компонентів психологічної структури залежить від 
мети дослідження та особливостей конкретної діяльності, підготовка до якої при цьому 
вивчається.  

Так, військовий психолог В. В. Ягупов основними структурними компонентами 
психологічної підготовленості військовослужбовців вважає: 

– мотиваційний (прагнення подолати труднощі майбутнього бою і розуміння 
необхідності їх подолання, оцінка своїх можливостей щодо управління психічними станами 
та діями на основі накопиченого досвіду); 

– пізнавальний (забезпечується необхідним обсягом відповідної інформації, який 
потрібен для цілеспрямованої діяльності в екстремальних умовах бойової обстановки); 

– емоційний (переживання почуття впевненості або сумніву у своїй готовності до 
подолання труднощів сучасного бою, уміння управляти своїми емоційно-вольовими 
процесами в екстремальних умовах); 

– вольовий (забезпечує можливість подолання труднощів сучасного бою).25 
У психологічній підготовленості майбутніх офіцерів до успішного виконання 

професійної діяльності Л. О. Матохнюк відзначила три компоненти:  
‒ мотиваційно-ціннісний (потреба успішно виконувати професійні завдання, стійка 

позитивна мотивація до професії, інтереси, ідеали фахівця, вищі почуття, переконання в 
необхідності професії, бажання досягти успіху і показати себе з кращого боку та ін.);  

‒ когнітивний (знання професійних обов’язків, функцій, оцінка їх суспільної значущості, 
знання способів, методів, засобів вирішення професійних завдань, усвідомлення своїх 
можливостей, здібностей, знання особливостей та ймовірних змін у службовій діяльності та 
ін.);  

‒ операційно-діяльнісний (продуктивне сприйняття, навички емоційно-вольової 
саморегуляції, організованість, комунікабельність та ін.).26 

‒ О. С. Колесніченком було виділено п’ять основних компонентів у структурі 
психологічної підготовленості пожежних-рятувальників до професійної діяльності: 
                                                             
24 Білоцерківська Ю. О., Роженко А. А. (2017) Психологічна підготовка військовослужбовців у екстремальних 
умовах. С. 562. 
25 Ягупов В. В. (2004) Військова психологія, с. 370. 
26 Матохнюк Л. О. (2006) Формування психологічної готовності майбутніх інженерів-прикордонників до 
професійної діяльності, с. 7. 
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‒ когнітивний (уявлення про майбутні труднощі, умови виконання завдань, обсяг 
знань, прийомів, засобів і способів досягнення мети тощо),  

– мотиваційний (розуміння державної значущості вирішуваних завдань, добросовісне 
виконання службового обов’язку, відповідальність, моральна нормативність, прагнення 
досягнення успіху тощо),  

– вольовий (наполегливість, рішучість, завзятість, витримка, самовладання, 
стресостійкість, емоційно-вольова стійкість),  

– типологічний (тип нервової системи, сила і врівноваженість нервових процесів, 
нервово-психічна стійкість і самовладання, адаптаційні здібності тощо)  

– регуляторний (здатність управляти своїми почуттями, емоціями та поведінкою, 
самоконтроль, здатність протистояти роздратуванню і пригнічувати негативні емоції, страх)27. 

Автори М. І. Мар’їн та Ю. Г. Касперович основними компонентами психологічної 
підготовленості розглядають наступні: 

а) мотиваційний: гуманістична спрямованість службово-бойової діяльності; глибоке 
розуміння й усвідомлення державного значення та важливості виконуваних завдань; 
громадянська мужність, принциповість; свідоме прагнення до подолання труднощів; 

б) емоційно-вольовий: емоційна стійкість до тривалих напружених навантажень; 
готовність до ризику, небезпеки, віра у свої сили і у можливість надання допомоги 
товаришами по службі; відповідальність, самостійність та рішучість при виконанні 
професійних завдань; 

в) когнітивний: стійкість пізнавальних процесів, вірне уявлення про майбутні труднощі, 
умови, вимоги служби; уміння правильно розуміти й оцінювати мотиви поведінки товаришів 
і соціально-психологічні явища у колективі; знання хитрощів та прийомів, які застосовуються 
протиборчою стороною; 

г) регулятивний: уміння керувати своїми емоціями, знімати нервово-психічну напругу й 
втому; мобілізуватися на виконання завдань і підтримання високої працездатності; здатність 
викликати бажані психічні стани; 

д) поведінковий (операційний): уміння орієнтуватися й адекватно поводитися в 
психологічно складній ситуації; адаптивність до умов виконання завдань в екстремальних 
умовах; здатність швидко аналізувати й упевнено діяти при впливові екстремальних стрес-
факторів; внутрішня зібраність, відповідальність; урівноваженість, самооцінка.28 

Отже, розуміння сутності та змісту зазначених компонентів дозволяє зробити висновок, 
що психологічна підготовленість не є їх простою сумою, а вага кожного з них щодо ролі у 
підтриманні психологічної готовності та психічної стійкості за різних умов змінюється. Проте є 
всі підстави розглядати у якості показників оцінювання ефективності психологічної 
підготовки саме ступінь сформованості цих компонентів психологічної підготовленості 
військовослужбовців. При цьому зрозумілою є варіабельність рівнів сформованості як 
вказаних компонентів, так і психологічної підготовленості в цілому. Характер труднощів 
сучасного бою, зміст конкретної військової спеціальності та коло службових обов'язків у бою 
визначають сутність і конкретний зміст психологічної підготовки кожного 
військовослужбовця, кожного підрозділу і військової частини. 

Проведений аналіз наукової літератури засвідчив, що в основному виділяють три рівні 
психологічної підготовленості до професійної діяльності: 1) низький, або непрофесійний 
рівень – військовослужбовець психологічно непідготовлений, він недостатньо компетентний, 

                                                             
27 Колесніченко О. С. (2011) Психологічна готовність працівників МНС України до професійної діяльності в 
екстремальних умовах, с. 337. 
28 Марьин М. И., Ю. Г. Касперович (2006) Психологическое обеспечение оперативно-служебной деятельности 
ОВД и работа с кадрам, с. 6. 
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не має досвіду практичної діяльності; 2) середній, або передпрофесійний рівень, який 
характеризується незакінченістю формування психологічної підготовленості до виконання 
професійних функцій; 3) високий, або професійний рівень, який характеризується 
можливістю здійснювати спеціальну діяльність з високою якістю за різних психологічних 
умов.29 

Метою дослідження є визначення основних характеристик сформованості компонентів 
психологічної підготовленості та розробка технології оцінювання ефективності психологічної 
підготовки військовослужбовців Повітряних Сил 

Виклад основного матеріалу. На першому етапі дослідження визначення основних 
характеристик сформованості компонентів психологічної підготовленості особового складу 
Повітряних Сил використовувався алгоритм дослідницьких дій, відображений на Рисунку 1. 

Виділені на основі аналізу наукових джерел характеристики сформованості 
компонентів психологічної підготовленості фахівців ризиконебезпечних професій були 
оцінені групою експертів щодо їх важливості саме для аналізу ефективності психологічної 
підготовки особового складу Повітряних Сил. Під час оцінювання психологічної 
підготовленості особового складу до групи експертів доцільно включити, наприклад, таких 
посадових осіб, як: командира роти, заступника командира роти по роботі з особовим 
складом, командира взводу, офіцера-психолога (психолога) та одного офіцера органу 
морально-психологічного забезпечення. Останній має входити у зазначену групу як експерт з 
контролю за об’єктивністю здійснення оцінювання іншими експертами.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Алгоритм дослідницьких дій 
 
Щоб об’єктивно оцінити значущість вказаних психологічних феноменів і відібрати серед 

них основні характеристики оцінювання ступеня сформованості компонентів психологічної 
підготовленості особового складу Повітряних Сил потрібна була особлива група експертів. Це 
мали бути фахівці з необхідним професійним досвідом (у тому числі з досвідом виконання 
завдань у бойових ситуаціях), які досконало знають особливості дій частин та підрозділів 
Повітряних Сил, володіють необхідними психологічними знаннями у сфері морально-
психологічного забезпечення бойової діяльності. Ретельний пошук і відбір експертів, 
проведений серед офіцерів Харківського університету Повітряних Сил, дозволив виявити 
десять осіб, які відповідали висунутим вимогам.  

                                                             
29 Маслій О. М. (2010) Компоненти, критерії, показники та рівні сформованості готовності до професійної 
діяльності майбутніх офіцерів тилу, с. 76. 
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Етап I: визначення характеристик сформованості 
компонентів психологічної підготовленості 
фахівців ризиконебезпечних професій 

Етап II: ідентифікація значущості та 
встановлення ваги виділених характеристик 
для оцінювання сформованості компонентів 
психологічної підготовленості особового складу 
Повітряних Сил 

Етап III: формулювання висновків про склад 
основних характеристик сформованості 
компонентів психологічної підготовленості 
особового складу Повітряних Сил 
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Таблиця 1. Основні характеристики оцінювання сформованості компонентів  
психологічної підготовленості особового складу та їх рейтинг  

за результатами експертного оцінювання 

Компонент 
психологічної 
підготовленості 

Характеристики оцінювання сформованості компонентів 
психологічної підготовленості 

Експертна 
оцінка рівня 
психологічної 
підготовленості 

Мотиваційний Патріотична свідомість, переконаність у необхідності сумлінного 
виконання службового обов’язку 

2,94 

Розуміння державного значення й важливості завдань, 
виконуваних Повітряними Силами, та усвідомлення своєї 
відповідальності за їх виконання 

2,88 

Здатність протистояти стимулам щодо порушень чинного 
законодавства та закликам до протиправної поведінки 

2,70 

Сформованість мотивів професійного вдосконалення та розвитку 
психологічної підготовленості 

2,58 

Спрямованість на досягнення успіху, подолання ускладнень під 
час несення служби та наполегливість у досягненні мети 

2,55 

Середнє значення за компонентом 2,73 
Емоційно-
вольовий 

Самостійність та рішучість при виконанні професійних завдань, 
здатність брати на себе відповідальність у бойових умовах 

2,91 

Вольова стійкість, уміння протистояти втомі, долати сумніви, 
розгубленість, страх 

2,73 

Емоційна стійкість до тривалих напружених навантажень, 
небезпеки, віра у свої сили 

2,73 

Моральна стійкість і самовладання, уміння стримуватися в 
складних емоційних ситуаціях   

2,67 

Адаптаційні здібності та нервово-психічна стійкість, здатність 
зберігати високу працездатність у емоціогенних ситуаціях 

2,64 

Середнє значення за компонентом 2,74 
Когнітивний Вірне уявлення про майбутні умови виконання завдань у складі 

Повітряних Сил, можливі труднощі, негативні реакції та способи 
їх подолання 

2,85 

Знання правил забезпечення особистої психологічної безпеки та 
способів психологічної підтримки товаришів в умовах бойової 
обстановки 

2,67 

Здатність до ефективного аналізу, осмислення, систематизації 
інформації та прогнозування розвитку ситуації 

2,49 

Стійкість пізнавальних процесів 2,37 
Здатність до об’єктивної професійної самооцінки та розуміння 
шляхів вдосконалення особистої психологічної підготовленості 

2,28 

Середнє значення за компонентом 2,53 
Регулятивний 

 
Уміння знімати нервово-психічне напруження й втому 2,94 
Здатність мобілізуватися на виконання завдань і підтримання 
фізичної витривалості та високої працездатності 

2,91 

Здатність до продуктивної взаємодії при виконанні завдань у 
складі підрозділу Повітряних Сил та здійснення позитивного 
впливу на соціально-психологічний клімат у військовому 
колективі 

2,88 

Володіння засобами управління стресом і його профілактики 2,70 
Здатність до оптимального регулювання міжособистісних 
взаємин 

2,64 

Середнє значення за компонентом 2,81 
Поведінковий Нормативність поведінки, наявність чітких ціннісних орієнтацій, 

відсутність деструктивних елементів у поведінці  
2,79 

Гнучкість й адаптивність поведінки до умов виконання завдань  2,73 
Уміння швидко орієнтуватися й адекватно поводитися в 
психологічно складній ситуації 

2,73 

Здатність виконувати завдання за призначенням при впливові 
екстремальних стрес-факторів, виявляти внутрішню зібраність та 
урівноваженість  

2,49 

Сформованість умінь продуктивного подолання важких життєвих 
ситуацій  

2,40 

Середнє значення за компонентом 2,63 
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Узагальнені результати визначення складу основних характеристик оцінювання 
сформованості компонентів психологічної підготовленості особового складу Повітряних Сил 
наведені у Таблиці 1.  

Експерти користувалися 3-бальною шкалою оцінювання рівня наведених характеристик 
психологічної підготовленості до професійної діяльності: 1 – низький, 2 – середній, 3 – 
високий. На підставі експертних оцінок були розраховані усереднені бали за кожну складову 
компонентів та розраховані  усереднені бали на кожний компонент психологічної 
підготовленості (Табл. 1). 

Таким чином, за допомогою методу експертного оцінювання була встановлена 
значущість рівнів, виділених на основі аналізу наукових джерел, характеристик 
сформованості компонентів психологічної підготовленості особового складу Повітряних Сил. 
Після визначення рейтингу цих характеристик серед них було виділено по 5 найбільш 
значущих для оцінювання кожного з компонентів. Їх оцінки, наведені у таблиці 1, склали від 
2,28 до 2,94 балів.  

Зазначені у Таблиці 1 характеристики достатньо повно описують кожен з компонентів 
психологічної підготовленості, а їх набір є не занадто великим за обсягом, що зручно для 
роботи осіб, які оцінюватимуть сформованість даних компонентів. При цьому слід 
наголосити, що у таблиці наведено узагальнені характеристики (без врахування специфіки 
діяльності конкретного фахівця Повітряних Сил), які можливо конкретизувати на етапі 
підготовки до оцінювання його психологічної підготовленості за нашою методикою. 
В дослідженні В. І. Пасічника, В. С. Афанасенка наведено особливості оцінування 
сформованості компонентів психологічної готовності особового складу, на підставі якого 
авторами було виделено 5 найбільш значущих характеристик для кожного компоненту, що 
дало можливість описати рівні сформованості структурного компоненту психологічної 
підготовленості війсковослужбовців до професійної діяльності30. Що, в свою чергу, 
дозволило нам провести експертний аналіз за допомогою групи експертів по рівням 
психологічної підготовленності.  

По результатам, які наведено в Таблиці 1 можно побачити, що найвищий рівень  
психологічної підготовленості, на думку експертів, має бути в регулятивного компоненту, що 
пояснюєтся особливостями та вимогами, які висуває до війсковослужбовців навчально-
бойова чи бойова діяльність. 

Умовами забезпечення ефективності процесу формування психологічної 
підготовленості до професійної діяльності у наукових джерелах називаються наступні: 

– повна адекватність процесу формування психологічної підготовленості цілям 
професіоналізації військового фахівця; 

– відповідність формування компонентів психологічної підготовленості рівню 
психологічної підготовленості ефективного військового фахівця; 

– забезпечення єдності компонентів, які утворюють структуру психологічної 
підготовленості військового фахівця до виконання професійних функцій. 

Таким чином, все викладене дозволяє зробити наступні висновки:  
– основним критерієм оцінювання ефективності психологічної підготовки особового 

складу обґрунтовано може бути визначена психологічна підготовленість 
військовослужбовців до виконання завдань за призначенням; 

– психологічна підготовленість до бойової діяльності є багатокомпонентним 
динамічним психологічним утворенням, у структуру якого входять: мотиваційний, емоційно-
вольовий, когнітивний, регулятивний та поведінковий компоненти;  

                                                             
30 Пасічник В. І., Афанасенко В. С. Методика оцінювання ефективності психологічної підготовки особового 
складу військового підрозділу до виконання завдань за призначенням, с. 61. 
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– рівень психологічної підготовленості особового складу визначається сформованістю 
зазначених компонентів, тому показниками оцінювання ефективності психологічної 
підготовки доцільно визначити ступінь сформованості компонентів психологічної 
підготовленості особового складу; 

– для практики оцінювання ефективності психологічної підготовки важливим 
завданням є диференціація рівнів психологічної підготовленості та рівнів сформованості її 
компонентів, а також визначення основних характеристик оцінювання ступеня 
сформованості зазначених компонентів.  
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1.2. Interactive teaching methods as a basis for modernization of university education 
 
1.2. Інтерактивні методи навчання як основа модернізації університетської освіти 

 
Сучасне суспільство висуває нові вимоги до освіти, однією із яких є підготовка сучасної 

молоді, спроможних приймати критичні рішення, знаходити спосіб спілкування в новому 
оточенні, студентів,як майбутніх вчителів, які достатньо ефективно встановлюють нові 
стосунки у швидко змінюваній реальності.  

Активність, самостійність, творчість, здатність адаптуватися до стрімких змін – ці риси 
особистості стають найважливішими на сучасному етапі історичного розвитку, а їх 
формування під час навчання у закладах вищої освіти потребує реалізації нових підходів до 
процесу освіти. 

З огляду на те, що науковці, дослідники і практики визнають нині найефективнішими 
інтерактивні технології, методи, форми та прийоми професійного навчання, а також 
зважаючи на те, що в більшості опублікованих наукових працях, монографіях, навчальних 
посібниках та підручниках педагогіки вищої школи, інтерактивні методи навчання окремо не 
аналізуються, тому постала потреба з детального розкриттявпровадженняінтерактивних 
форм та методів навчання в освітній процес вищої школі. 

Вимоги часу, реформування системи вищої педагогічної освіти в Україні орієнтують 
викладачів університетів на відмову від авторитарного стилю навчання на користь 
гуманістичного підходу й застосування методів, що сприяють розвитку творчих засад 
особистості з урахуванням їх індивідуальних особливостей. 

Теоретичні аспекти, пов'язані з визначенням сутності інтерактивних технологій, 
інтерактивних методів навчання, їх класифікації, впровадженням під час найбільш 
поширених і придатних їх видів для розв'язання навчальних завдань набули висвітленні в 
працях О. Коротаєва, Г. Мітіна, Л. Пироженко, О. Пометун,М. Скрипник, Г. Шевченко та ін. 
учених, які теоретично обґрунтовують та практичнодоводять доцільність застосування 
інтерактивних методів навчання для підвищення ефективності освітнього процесу у закладах 
вищої освіти. 

Сам термін "інтерактивний” прийшов до нас з англійської і має значення 
"взаємодіючий”. Тому інтерактивне навчання – це навчання,яке відбувається за умови 
постійної, активної взаємодії всіх учасників освітнього процесу, а саме: «викладач-студент», 
«студент-студент», «викладач-викладач». Ця співпраця, співтворчість, взаємонавчання, яке 
може бути колективне, групове або індивідуальне, деі студент і викладач є рівноправними 
суб’єктами освітнього процесу, при якому обидві сторони розуміють, що вони роблять, 
рефлексують з приводу того, що вони знають та вміють здійснювати.31  

Особливостями традиційної (класичної) моделі навчання у закладах вищої освіти є те, 
що в процесі навчання переважають традиційні форми навчання, такі як лекційні заняття, в 
ході якого основний матеріал викладає сам лектор-викладач. Студенти частіше за все, 
займають пасивну позицію спостерігачів, не приймають участі в обговоренні лекційного 
матеріалу і освітній процес протікає менш ефективно. Під час семінарських та практичних 
занять у закладах вищої освіти під час розгляду різних блоків (теоретичного блоку, 
практичного блоку, блоку самоосвіти) студенти переважно демонструють репродуктивні 
знання окремої теми, не всі студенти готові до вільного обміну думок, порівняння різних 
наукових точок зору, прийняття участі у різних інтерактивних технологіях.  

                                                             
31 Гурч Л. М. Впровадження інноваційних педагогічних технологій: вимоги сучасності / Л. М. Гурч // Проблеми і 
перспективи розвитку фін. cистеми України. – 2003. – Вип. 9. – С. 151-153. 
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Активна модель навчанняв системі університетської освіти передбачає стимулювання 
пізнавальної діяльності і самостійності студентів, взаємодію в системі студент-викладач, а 
також наявність творчих завдань. До даної форми навчаннянауковці відносять такі методи 
як: бесіди, відкритий мікрофон, пошук інформації, виконання індивідуальних творчих 
проектів,вікторини, рішення кросвордів, захист творчої роботи тощо. 

Перш ніж розглянути інтерактивні технології навчання, ми розглянемо більш ширше 
поняття, а саме інтеративна (interactive – англ. взаємний акт. інтерактивний) – це здібність 
взаємодіяти чи находиться у режимі бесіди, діалогу зприладом (як наприклад, комп’ютер) 
або с кимось – особистістю. Впровадження в освітній процес закладу вищої освіти 
інтерактивних передбачає організацію комфортних умов учіння, при якій всі студенти 
активно взаємодіють між собою і викладачем, використовуючи на практичних заняттях 
моделювання життєвих і професійних ситуацій, ролеві ігри та методи, що дають змогу 
створити ситуації пошуку, співпереживання, суперечностей, ризику, сумніву, переконання, 
задоволення, аналізу та самооцінки своїх дій, спільне розв’язання проблем. Це, насамперед 
таке навчання, у якому змінюються роль викладача з традиційної на інтерактивну, та 
змінюються його функції.32 

В ході університетської освіти під час лекційних, семінарських, практичних, 
лабораторних занять із використання інтерактивних технологій викладач є не тільки носієм 
інформації і певної суми знань, а змінюється саме завдання викладача з передачі знань на 
активне постійне стимулювання студентів до самостійної пошукової, творчої, дослідницької 
роботи. У ході використання інтерактивних технологій навчання викладач виконує роль 
проектувальника і консультанта студентів. Крім того, інтерактивна діяльність передбачає 
організацію і розвиток такого спілкування, яке веде до взаєморозуміння, взаємодії, до 
сумісного вирішення загально педагогічних задач, які є значимими для кожного студента, як 
учасника освітнього процесу, так і для суспільства в цілому. 

Сьогодні в Україні та закордоном вже є накопичений педагогічний досвід, який 
переконливо свідчить про ефективність, доцільність та валідність впровадження 
інтерактивних методів навчання у освітній процес закладів вищої освіти, що сприяють 
інтенсифікації й оптимізації університетської освіти. 

Ми погоджуємся з думкою таких науковців, як О. Пометун та Л. Пироженко, які 
стверджують, що використання інтерактивних технологій та інтерактивних методів навчання 
дають змогу студентам: 

- полегшити процес засвоєння знань; 
- аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння навчального 

матеріалу; 
- навчитись формулювати власну думку, правильно її виражати, доводити свою точку 

зору, аргументувати й дискутувати; 
- моделювати різні соціальні ситуації і збагачувати власний соціальний досвід через 

включення в різні життєві ситуації; 
- слухати іншу людину, поважати альтернативну думку, прагнути до діалогу; 
- вчитися будувати конструктивні відносини в групі, визначати своє місце в ній, 

уникати конфліктів, розв’язувати, шукати компроміси; 
- знаходити спільне розв’язання проблем, розвивати навички проектної діяльності, 

самостійної роботи, виконання творчих робіт.33 
                                                             
32 Загребельна Л. А. Впровадження сучасних технологій навчання [Текст]: [інформаційно-розвивальні, 
інформаційні, особистісноорієнтовані, діяльнісні, технологія «Портфоліо» та ін.] / Л. А. Загребельна // Розкажіть 
онуку. – 2011. – № 1. – С. 15-18. 
33 Пометун О. І. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К.: 
Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с. 
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Ефективність інтерактивного навчання у закладах вищої освіти забезпечує дотримання 
визначених основних принципів, а саме: використання принципу діяльності надає 
можливість навчання через досвід та створення умов дослідження у межах використання 
даних знань. Не менш важливим принципом педагогічної підготовки є використання 
принципу відкритості, задля впровадження якого, необхідно не тільки давати знання 
студентам, але і показувати їх границі, ставити студентів перед проблемами, вирішення яких 
лежать за межами досліджуваного питання. Принцип свободивибору завжди дає право у 
виборі форм спілкування, форм взаємодії та можливості в ході вирішення дискусійних питань 
представляти та відстоювати власну точку зору. Не менш важливим є принцип зворотного 
зв’язку, який допомагає викладачу регулярно контролювати процес навчання за допомогою 
розвинутої системи зворотного зв’язку, проведення семінарських, практичних або 
лабораторних занять, вводити в освітній процес можливість студентами обговорювати сам 
процес навчання.  

Інтерактивні технології навчання базуються на особистісно-діяльнісному підході та 
включають неситуативні (діалог) та ситуативні (ігрові – імітаційні та неімітаційні, неігрові 
інтерактивні методи – аналіз та моделювання педагогічних ситуацій тощо) методи навчання. 

Яскравим прикладом поєднання теоретичної бази з практичним застосуванням 
інтерактивних технологій та інтерактивних методів євпровадження у освітній процес 
Криворізького державного педагогічного університету для магістрантів (5 курс навчання) 
навчальної дисципліни «Сучасні освітні технології та парадигми». 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Сучасні освітні технології та парадигми» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів, спеціальності 
«012 Дошкільна освіта; 013 Початкова освіта; 014.01 Середня освіта (Українська мова і 
література); 014.02 Середня освіта (Мова і література англійська); 014.02 Середня освіта 
(Мова і література німецька); 014.02 Середня освіта (Мова і література російська); 014.03 
Середня освіта (Історія); 014.04 Середня освіта (Математика); 014.05 Середня освіта 
(Біологія); 014.06 Середня освіта (Хімія); 014.07 Середня освіта (Географія); 014.08 Середня 
освіта (Фізика); 014.09 Середня освіта (Інформатика); 014.10 Середня освіта (Трудове 
навчання та технології); 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво); 014.13 Середня 
освіта (Музичне мистецтво); 053 Психологія.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні освітні технології та система 
освітніх парадигм (від минулого до сучасності). 

При вивченні навчальної дисципліни «Сучасні освітні технології та парадигми» 
встановлюються міждисциплінарні зв’язки з дисциплінами, що формують необхідні знання, 
навички та вміння, а саме: загальна педагогіка, вікова психологія, соціальна психологія, 
педагогічна психологія, психологія вищої школи. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні освітні технології та парадигми» є 
формування у студентів теоретичних знань із пріоритетних напрямів розвитку сучасної освіти, 
зокрема вищої; та практичних навичок із застосування новітніх педагогічних технологій в 
навчальному процесі. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні освітні технології та 
парадигми»» є поглиблене засвоєння студентами теоретичних положень дисципліни та 
набуття й відпрацювання для майбутньої професійної діяльності практичних умінь і навичок. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 
- основні зарубіжні та вітчизняні підходи до осмислення методологічної концепції 

парадигми у соціогуманітарній науці; 
- основні теоретичні відмінності щодо трактування змісту та обсягу понять «педагогічна 

парадигма» і «парадигма освіти»; 
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- інтегральні можливості та світоглядні переваги чотирьох основних парадигм освіти в 
історії людства; 

- провідні ознаки освітніх інновацій; 
- сучасні підходи до визначення термінів «інновація», «педагогічна технологія», 

«методика»; 
- сутність педагогічних технологій – поняття, класифікації, концептуальні ідеї, цільові 

орієнтації, особливості змісту; 
- сучасні класифікації педагогічних технологій; їх специфічні риси та особливості 

використання; 
- критерії технологічності; 
- історію походження та адаптації педагогічних технологій до умовнаціональної школи; 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Сучасні освітні технології та парадигми» 

студенти повинні вміти : 
- характеризувати доцільність соціокультурного утвердження чотирьох основних 

парадигм освіти на різних етапах цивілізаційного розвитку; 
- реферувати та аналізувати наукову літературу з педагогічної проблематики, 

співставляючи наукові концепції та дослідження; 
- визначати основні умови реалізації інновацій у практиці роботи сучасної школи; 
- виявляти провідні положення освітніх технологій на практиці; 
- виявляти можливості освітніх технологій задля організації суб'єкт-суб'єктного 

навчання 
- розрізняти педагогічну технологію за її специфічними рисами; 
- розрізняти методичні рекомендації від педагогічної технології; 
-застосовувати інтерактивні технології, розвивальні технології, особистісно зорієнтовані 

технології, здоров’язберігаючі технології, технології розвитку критичного мислення, 
технології проблемного навчання в умовах традиційної класно-урочної системи організації 
навчального процесу у загальноосвітній школі; 

- розробляти конспекти уроків та виховних заходів відносно зазначеної педагогічної 
технології; 

- порівнювати різноманітні науково-методичні наробки сучасних педагогів та науковців 
у сфері застосування педагогічних технологій у сучасній школі; 

- готувати аналітичні матеріали для доповідей, статей тощо 
Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів. Перший 

модуль, який має назву «Освітні парадигми», розглядається магістрантами Криворізького 
державного педагогічного університету під час лекційних занять. Зміст лекційних занять 
охоплює коло питань щодо впровадження парадигмального підходу в освіту, проблему 
парадигмальної диференціації системи освіти. Детального огляду отримало поняття 
«парадигма», надається визначення даного поняття, розкрито концепції та структура. 
Необхідно зазначити, що поява та зміцнення поняття «парадигма» у педагогічному дискурсі у 
90-х рр. ХХ ст. отримала відклик у наукових роботах М. Алексєєва, Ш. Амонашвілі, 
О. Асмолова, Н. Бордовської, А. Валицької, В. Гінецінського, Б. Гершунського, І. Колесникової, 
Г. Корнетова, В. Кумаріна, О. Морєвої, Ф. Михайлова, О. Новікова, В. Турченка, І. Фомічевої, 
Є. Ямбурга та ін. У сфері вітчизняної освіти парадигмальне осмислення соціокультурної 
ситуації розкривалося у працях В. Андрущенка, Г. Балла, Н. Дем’яненко, І. Зязюна, К. Корсака, 
В. Кременя, В. Лугового, В. Лутая, В. Мадзігона, Н. Ничкало, В. Огнев’юка, В. Олійника та ін. 
Необхідно зазначити, що не існує єдиної класифікації та типології освітніх парадигм, однак є 
ті, що виокремлюються як системоутворюючі парадигми освіти: эзотерична – прагматична; 
гуманна – авторитарна; культурологічна – технократична.  
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На сучасному етапі національні моделі сучасної інноваційної освітньої парадигми 
відображають мінливість освітніх парадигм сучасності; освіту як формування наукової 
картини світу; освіту як професіоналізація; освіту як формування культури розумової 
діяльності; освіту як підготовка до життя та концепцію безперервної освіти. 

Під час вивчення другого модулю, який має назву «Сучасні освітні технології» 
магістранти розглядають під час практичних занять такі питання, як загальна характеристика 
сучасних педагогічних технологій; історія розвитку і впровадження педагогічних технологій 
XIX-XX ст., які модернізують традиційну систему навчання; імітаційні ігрові технології 
навчання; імітаційні неігрові активні методи навчання; неімітаційні активні методи навчання; 
модульні та локальні педагогічні технології; інформаційно-комунікаційні технології навчання, 
індивідуальність вчителя і освітні технології. 

Задля поєднання отриманих знань у ході лекційних занять та вироблення практичних 
умінь та навичок у ході практичних занять при вивченні даної дисципліни «Сучасні освітні 
технології та парадигми» застосовуються наступні методи навчання:  

- за типом пізнавальної діяльності: пояснювально-ілюстративний; репродуктивний; 
проблемного викладу; дослідницький.  

- відповідно до логіки пізнання: аналітичний; індуктивний; дедуктивний. За 
основними етапами процесу: формування знань; формування умінь і навичок; застосування 
знань; узагальнення; закріплення; перевірка.  

- за системним підходом: стимулювання та мотивація; контроль та самоконтроль.  
- за джерелами знань: словесні – розповідь, пояснення, лекція; наочні – демонстрація, 

ілюстрація.  
- за рівнем самостійної розумової діяльності: проблемний; частковопошуковий; 

дослідницький; метод проблемного викладання34. 
Розглянемо детальніше інтерактивні технології та інтерактивні методи навчання 

(технологія «мозкової атаки», метод проектів, кейс-метод, ділова гра, рольова гра, метод 
«Займи позицію», метод аналізу історії та ситуацій, технологія «Шість капелюхів», технологія 
створення успіху, технологія колективного творчого виховання, мультимедіа-технології, 
комп’ютерне тестування). 

Технологія «Мозкової атаки» відома у наукових працях також під іншими назвами, 
серед яких: штурм мозку, фабрика ідей, конференція ідей та ін. Це метод розв’язання 
невідкладних завдань за дуже обмежений час. Суть методу полягає в тому, що необхідно 
висловити як найбільшу кількість ідей за невеликий проміжок часу, обговорити й здійснити їх 
селекцію. Область застосування цього методу достатньо різноманітна – від науково-
технічних і економічних проблем, до соціальних та психолого-педагогічних ситуацій. У наш 
час, крім того, метод “мозкової атаки” використовується і в освітньому процесі. Для 
реалізації занять цим методом необхідне створення таких умов для магістрів, щоб вони 
могли вільно висловлювати сміливі, нестандартні ідеї вирішення проблеми. Сутність 
мозкової атаки полягає в тому, що магістри отримають тільки одну проблему для вирішення. 
Оптимальна кількість учасників для такого обговорення – 10 осіб, однак доцільно його 
використовувати і в групах з більшою кількістю учасників. У цьому разі слід чіткіше 

                                                             
34 Програма дисципліни «Сучасні освітні технології та парадигми» для студентів спеціальності 012 Дошкільна 
освіта; 013 Початкова освіта; 014.01 Середня освіта (Українська мова і література); 014.02 Середня освіта (Мова і 
література англійська); 014.02 Середня освіта (Мова і література німецька); 014.02 Середня освіта (Мова і 
література російська); 014.03 Середня освіта (Історія); 014.04 Середня освіта (Математика); 014.05 Середня 
освіта (Біологія); 014.06 Середня освіта (Хімія); 014.07 Середня освіта (Географія); 014.08 Середня освіта 
(Фізика); 014.09 Середня освіта (Інформатика); 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології); 014.12 
Середня освіта (Образотворче мистецтво); 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво); 053 Психологія. / Розр. 
Т. О. Дороніна, О. С. Білоус, О. Б. Потапенко. – Кривий Ріг: КДПУ, 2017. – 17 с. 
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розробляти методику заняття. Тим магістрам, які безпосередньо не беруть участі в 
продукуванні нових ідей, можна надати інших ролей, а саме експертів, спостерігачів. 

У сучасних умовах метод проектів як технологія трансформувався у проектну систему 
організації навчання (К. Ваханов), за якої магістри набувають знань і навичок у процесі 
планування й виконання практичних завдань-проектів,мозкова – зазначає К. Баханов. Ідея 
проектного навчання виникла ще на початку XX століття у працях Дж. Дьюї та 
У. Х. Кільпатріка, але була витіснена з поля вітчизняної педагогічної актуальності разом з її 
перевагами. У той же час у школах США, Великої Британії, Бельгії, Ізраїлю, Фінляндії, 
Німеччини, Італії, Нідерландів вона набула широкого поширення і популярності завдяки 
раціональному поєднанню теоретичних знань з їх практичним застосуванням для 
розв'язання конкретних проблем довкілля у спільній діяльності школярів, студентів, 
магістрів. 

Робота над кожним проектом починається з конференції (зборів) всієї групи, на якій 
студенти-магістри самі пропонували проекти. Цьому передують вступне слово викладача. Він 
у загальних рисах ознайомлює із темою, яка вивчалась, та слухає пропозиції, які висувають 
окремі магістри або цілі групи разом. Якщо виникає кілька пропозицій, то вони 
обговорюються й обирається найцікавіша. Після чого проект поділяється на кілька міні-
проектів. Магістри розпочинають роботу щодо збирання необхідної інформації та 
визначення основних напрямів його аналізу. Наступним етапом є обробка інформації у 
великій групі й обговорення змісту й форми звіту. Останньою ланкою в проектній системі є 
підсумкова конференція, на якій заслуховується й обговорюється звіт. Основна цінність 
проектної технології навчання полягає в тому, що вона орієнтує на створення певного 
матеріального або інтелектуального продукту, а не на просте вивчення певної теми. На 
шляху до мети необхідно актуалізувати або здобути нові необхідні знання, радитись з 
викладачем і між собою, виконувати індивідуально чи в групах пізнавальну, дослідницьку, 
конструкторську та іншу роботу. 

Кейс-метод (метод case-study або метод конкретних ситуацій (від англійського case – 
випадок, ситуація) – метод активного проблемно-ситуаційного аналізу, який заснований на 
навчанні шляхом вирішення конкретних завдань – практичних ситуацій з урахуванням 
специфіки освоєння професійної діяльності. Мета даного методу спільними зусиллями групи 
магістрів проаналізувати ситуацію – case, що виникає при конкретному положенні справ, і 
виробити практичне рішення; після закінчення – оцінка запропонованих алгоритмів і вибір 
кращого рішення поставленої проблеми. 

Метод використовують як педагогічний прийом, щоб спровокувати дискусію в 
навчальній аудиторії. Він відображає не тільки певну практичну проблему, але й актуалізує 
певний комплекс знань, який необхідно засвоїти в процесі вирішення даної проблеми. Як 
основна перевага даного методу виступає можливість оптимально поєднувати теорію і 
практику, що представляється досить важливим при підготовці висококваліфікованого 
фахівця.  

Використання цієї технології дозволяє організувати самостійну роботу магістрів, що 
робить її осмисленою, цікавою та ефективною. При вирішенні кейса магістри не тільки 
використовують отримані знання, але і проявляють свої особисті якості, зокрема вміння 
працювати в групі, відбувається демонстрація навички володіння та застосування 
теоретичних знань у практичнійдіяльності. 

Ще однією технологією є ділова гра, як форма моделювання умов і відносин 
професійної діяльності, що характерні для даного виду практики, яка сприяє розвитку 
професійних навичок, формує навички взаємодії з партнерами, викликає позитивні емоції, 
стимулює розумову діяльність, розвиває нестандартне мислення, формує ділові якості і риси 
майбутніх фахівців. Специфіка ділової гри полягає в тому, що процес навчання максимально 
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наближається до реальної практичної діяльності, що активізує отримані теоретичні знання, 
переводить їх у практичну діяльність.  

Однією з особливостей методу є створення проблемних ситуацій, під час яких 
спостерігаються індивідуальна реакція магістрів на проблему, різні варіанти її вирішення, 
уміння довести рішення до логічного завершення. Навчання в ділових іграх спрямовано на 
формування комунікативних навичок, налагоджування і підтримку спілкування, 
висловлювання своєї думки і ставлення до різних питань, сприяє розвитку творчої діяльності.  

Рольова гра як різновид ділової ігри передбачає розігрування її учасниками ситуації за 
заздалегідь розподіленими ролями з метою оволодіння певними поведінковими та 
емоційними якостями професійної ситуації. Рольова гра проводиться в невеликих групах (по 
3-4 чоловіка). Магістри отримують завдання на картках, розподіляють ролі, обігрують 
ситуацію і показують всій групі.  

Використання рольових ігор під час занять дозволяє зробити заняття більш 
різноманітними, магістри спілкуються в парах або в групах, що дає їм можливість проявити 
самостійність, реалізувати комунікативні вміння та мовленнєві навички. Вони можуть 
допомагати один одному, успішно коригувати висловлювання своїх співрозмовників, навіть 
якщо викладач не дає такого завдання. На практичних заняттях з використанням даного 
методу студенти можуть розкрити свій потенціал знань більш повно в порівнянні з рутинною 
відповіддю на питання. Подібні форми перевірки готовності студентів-магістрів до занять 
охоче приймаються самими студентами. 

Наведемо приклад реалізації даної технології на практичному занятті з теми «Імітаційні 
технології навчання»нами, разом зі студентами реалізовувалась рольова гра під назвою «Суд 
присяжних». Метою даної гри стало формування в магістрів уявлення про проведення 
рольової гри як однієї із імітаційних технологій; ознайомлення з основними етапами 
рольової гри, вироблення навички правомірної поведінки, негативне ставлення до 
правопорушень, уміння протистояти негативним впливам. 

Перед початком гри були визначені основні персонажі (вчитель, учень, адвокат, 
прокурор, учні та суд присяжних) та детально окреслена ситуація. На уроці математики учень 
відповідає на телефонний дзвінок. Вчитель коректно робить одне зауваження. Учень досить 
бурхливо реагує, на що вчитель робить зауваження більш суворішим тоном та намагається 
забрати телефон. Учень кидає телефон та виходить з класу, гучно стукнувши дверями.  

Згодом, вчителю приходить повістка до суду щодо ображення учня та викрадення 
телефону. Відбувається засідання у суді. 

Магістрам необхідно було прийняти позицію персонажа, аргументовано висловити 
свою думку, критично сприймати зауваження інших персонажів, доводити свою точку зору. 

Дана ситуація, що розглядалася у вигляді рольової гри, мала змогу показати присутнім 
як у реальному житті, на практиці, можна вирішити або уникнути конфлікту. Використання 
рольової гри обумовлюється тим, що саме ця технологія дає змогу проводити навчання через 
дію, що є найефективнішим способом. 

Не менш важливою технологією, задля реалізації можливості магістрами виявляти різні 
позиції щодо суперечливого питання є метод «Займи позицію». Даний метод є ефективним 
задля демократичності щодо розмаїття поглядів на проблему, що вивчається  / 
обговорюється, та надання можливості студентам-магістрам усвідомити наявність 
протилежних позицій щодо її вирішення. Унаслідок застосування цього методу магістри 
навчаються слухати свого співрозмовника та наводити переконливі аргументи щодо 
власного твердження. 

Аналіз історій і ситуацій – докладний розбір реальної або вигаданої історії, в якій 
описано, що сталося в житті конкретної людини, групи людей, родини, школи чи громади. Це 
дає змогу учасникам проаналізувати й обговорити ситуації, з якими вони можуть зіткнутися в 
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реальному житті. Студенти-магістри аналізують поведінку персонажів, передбачають, 
оцінюють наслідки різних варіантів їхньої поведінки. 

Історія може бути незавершеною. У такому разі учасники самі вирішують, про які 
наслідки йтиметься і як саме треба діяти, щоб історія мала щасливе закінчення. Головна 
цінність цього методу в тому, що учасники мають змогу експериментувати з «майже 
реальним життям» і обговорювати різні варіанти поведінки, передбачати, «що з цього 
вийде». 

Інтерактивна технологія, яка має назву «Шість капелюхів» – це психологічна рольова 
гра, сенс якої полягає в тому, щоб розглянути одну і ту ж проблемну ситуацію з 6 незалежних 
одна від одної точок зору. Це дозволяє сформувати найбільш повне уявлення про предмет 
дискусії та на логічному й емоційному рівнях оцінити переваги і недоліки. 

Сам прийом було запропоновано британським письменником, психологом та 
спеціалістом з творчого мислення Едвардом де Боно у 1985 році. Основою цього підходу є 
концепція паралельного мислення. 

«Приміряючи» 6 незалежних типів мислення у процесі вирішення практичних завдань 
можна з легкістю подолати 3 головні проблеми. Таким чином, у процесі гри можна подолати 
проблему зайвих емоцій. Оцінка певної ситуації з різних точок зору сприяє тому, що ми 
приймаємо рішення,здійснивши комплексний аналіз у 6 незалежних площинах. Наступна 
проблема, яку можна подолати, це розгубленість. Багаторівневе завдання підвищеної 
складності може викликати почуття невпевненості у власних силах. Концепція паралельного 
мислення дозволяє підійти до вирішення завдання систематично, зібравши факти та 
оцінивши всі «за» і «проти». І на останок, використання такого прийому дозволяє 
структурувати весь масив інформації за окремими ознаками, тобто вирішити проблемне 
питання з використанням системного підходу і при цьому залишає місце для творчості. 

Капелюх певного кольору передбачає включення відповідного режиму мислення, 
якому має слідувати магістр чи команда в момент аргументації своєї позиції у процесі 
дискусійної гри: Білий колір допомагає фокусуванню уваги на інформації (аналіз відомих 
фактів та цифр, а також оцінка того, яких відомостей не вистачає та з яких джерел їх можна 
отримати). Володарі капелюхів жовтого кольору проводять дослідження можливих успіхів, 
пошук переваг та оптимістичний прогноз події / ідеї / ситуації, яка розглядається. Ті, хто 
мають чорні капелюхи, здійснюють оцінку ситуації з точки зору наявності недоліків, ризиків 
та загроз її розвитку. Червоний колір є інтерпретацією уваги до емоцій, відчуттів та інтуїції. Не 
вдаючись у подробиці та міркування, на цьому етапі висловлюються всі інтуїтивні здогадки. 
Студенти-магістри, у яких зелений капелюх здійснюють пошук альтернатив, генерують ідеї, 
модифікують вже наявні напрацювання. І на останок, синій капелюх означає управління 
процесом дискусії, підбиття підсумків і обговорення користі та ефективності методу в 
конкретних умовах. 

У процесі дискусії спочатку слід надати слово представникам білого капелюху з огляду 
на те, що перш ніж оцінити будь-яке проблемне питання, варто передусім ознайомитись з 
інформацією про предмет обговорення. Після чорного капелюха варто надати слово 
представникам жовтого капелюха. Така послідовність допоможе урівноважити думки й 
оцінки. В останню чергу потрібно вислухати представників синього капелюху. Послідовність 
виступів представників капелюхів іншого кольору можна узгодити в процесі дискусії залежно 
від активності учасників гри. 

Наприклад, під час практичного заняття зі студентами-магістрами факультету географії, 
туризму та історії з теми «Неімітаційні активні методи навчання» задля реалізації даної 
технології була розіграна наступна ситуація. Увійшовши до класу на урок, вчитель побачив на 
дошці карикатуру на себе. Діти розраховували, що почнеться пошук винуватця і урок буде 
зірвано. 
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Серед сучасних педагогічних технологій специфічне місце займає технологія створення 
успіху. Вона є однією з тих технологій, що дають змогу гуманізувати процес освіти. Ніхто не 
заперечує, що саме позитивні емоції можуть стати для особистості одним з найважливіших 
стимулів у навчанні. 

Слід відзначити, що навіть інколи пережита людиною ситуація успіху може залишити 
незгладиме емоційне враження в її душі, різко змінити на позитивний стиль її життя. 
Створена ситуація успіху стає точкою відліку для змін у взаєминах з оточуючими, для 
дальшого руху людини вгору сходинками розвитку особистості. Заряд активного оптимізму, 
здобутий в юнацтві, загартовує характер, підвищує життєву стійкість, здатність до протидії. 
Успіх, який переживає студент-магістр неодноразово, відкриває період визволення 
прихованих можливостей особистості, перетворення та реалізація духовних сил. 

Для створення ситуацій успіху викладач повинен бути компетентним у своїй 
професійній педагогічній діяльності. Компетентність ґрунтується на знаннях та вміннях, але 
ними не вичерпується, обов’язково охоплюючи особистісне ставлення до них людини, яке 
дає змогу ці знання «вплести» в те, що вона вже знала, та її спроможність збагнути життєву 
ситуацію, у якій вона може їх застосувати. 

Цілеспрямована, організована викладачем діяльність студентів-магістрів допомагає 
досягти значних результатів. Студент-магістр відчуває почуття радості від того, що результат 
збігається з очікуваним, або ж перевищує його. Поєднання даних умов забезпечує успіх 
магістра та спонукає його до подальшого досягнення цілей. 

Метою і завданням викладача є створення ситуацій успіху задля розвитку особистості 
студента-магістра, надання кожному можливості відчути радість досягнення успіху, 
усвідомити свої здібності та віри у власні сили. 

Технологія колективного творчого виховання є актуальною у сьогоденні, хоча першим у 
педагогічній діяльності використав технологію колективного творчого виховання 
А. С. Макаренко. Уся діяльність його колонії імені М. Горького та комуни 
ім. Ф. Дзержинського була заснована на ідеях цієї технології: колективне рішення і виконання 
всіх дій; зміна складів зведених загонів; система перспективних ліній. Згодом російський 
педагог І. Іванов, узагальнивши ідеї А. С. Макаренка, розробив та апробував технологію 
колективного творчого виховання. Відбулося це у 60-тих роках ХХ століття, коли стали 
формуватися виховні об’єднання дітей і дорослих, які називали себе комунарами. Тому її 
називають ще «методикою Іванова» або «комунарською». До 90-років вона не була широко 
поширена. У 1962 році у таборі «Орлятко» вперше зібралися 50 представників шкільних 
комунарських секцій. Ними була розроблена структура учнівського самоврядування. Однак 
вже в 1964 році поширення технології пішло на спад, бо розроблена в «Орлятку» структура 
учнівського самоврядування не відповідала офіційній структурі шкільних організацій. З 
1986 року почався період відродження цієї технології. 

Сутність технології колективного творчого виховання полягає у формуванні особистості 
в процесі роботи на користь інших людей; в організації певного способу життя колективу, де 
все ґрунтується на засадах моральності та соціальної творчості. 

Відмінність «комунарської» технології від традиційного виховання: традиційне 
виховання орієнтоване на зовнішні аспекти і не приховує своєї виховної мети, завдань і 
прямого морального впливу. Технологія КТВ залучає до діяльності кожного учасника 
колективу, орієнтуючись на спільне вироблення дітьми і дорослими мети колективу, 
використовуючи одночасно різноманітні види виховного впливу, вирішує виховні завдання 
непомітно для вихованців. 

Технологія КТВ передбачає спосіб організації життя дитячого колективу, за якої діти й 
дорослі, будучи захоплені спільною справою, турбуються про поліпшення клімату в 
колективі, самопочуття, настрою один одного, вони спільно планують, організовують та 
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аналізують свою спільну діяльність, накопичуючи й осмислюючи пропозиції,ідеї, розвиваючи 
власні погляди, почуття дружби, поваги, взаєморозуміння, турботи. У методиці КТВ чітко 
виявляються людяність, діяльність, творчість. У Криворізькому державному педагогічному 
університеті використання даної технології реалізується під час проходження літньої 
педагогічної практики студентами третього курсу у дитячих оздоровчих таборах (ДОТ), де 
згуртування дитячого колективу під час літнього відпочинку реалізується саме через 
впровадження технології колективного творчого виховання. 

Упровадження в педагогічний процес мультимедіа-технологій виявило ряд позитивних 
чинників і низку важких моментів і утруднень. Так, організація занять із використанням 
мультимедіа-технологій і спеціальний медіапроектор дає можливість наочно демонструвати 
можливості програмного забезпечення та економити час, інтенсифікуючи тим самим 
вивчення навчального матеріалу. У той же час з’являються додаткові вимоги до підготовки 
мультимедійних матеріалів викладачем і організації самого лекційного або практичного 
заняття. 

Так, нами під час вивчення теми «Інформаційно-комунікаційні технології навчання» 
магістранти факультету географії, туризму та історії виконували певний ряд завдань з 
використанням електронних пристроїв.  

Одним із таких завдань, стало створення хмари слів студентами факультету географії, 
туризму та історії групи ГОЕм-14 під час практичного заняття з навчальної дисципліни 
«Сучасні освітні технології та парадигми», в якій можна диференціювати слова за значенням 
використовуючи їх розмір та складати певні тематичні малюнки. 

 

 
Рис. 1. Результати виконання роботи магістрів завдання «Хмара слів» 

 
Включення інформаційних мультимедійних технологій робить процес освіти студентів-

магістрів більш технологічним і більш результативним. Так, на цьому шляху є труднощі, є 
помилки, не уникнути їх і в майбутньому. Але є головний успіх інтерес магістрів, їх готовність 
до творчої діяльності, потреба в одержані нових знань і відчуття самостійності пошуку. 



35 

Комп’ютер дозволяє робити заняття не схожими один на інші. Це відчуття постійної новизни 
сприяє розвитку інтересу до процесуосвіти. 

Використання мультимедіа на лекційних та практичних заняттях через інтерактивність, 
що здатна структурувати та візуалізувати інформацію, підсилює мотивацію магістрів, 
активізуючи їх пізнавальну діяльність, як на рівні свідомості, так і підсвідомості. 

Зі всіх інформаційних каналів візуальний – наймогутніший, тому використання 
мультимедійних технологій в галузі університетської освіти є найбільш затребуваним. 
Ефективність засвоєння матеріалу значно підвищується створенням для кожного 
мультимедійного продукту своєї ритмічної домінанти за допомогою оптимального підбору 
музичного супроводу. Продумана взаємодія клавіатури та мишки в мультимедійних 
підручниках у поєднанні з іншими медіа додає ще одну перевагу даній освітній технології. 
Вона заснована на тому, що мануальні вправи істотно розвивають пам’ять. Не випадково 
раніше в колишніх гімназіях контурні карти малювали щоб "набити" руку та щоб у такий 
спосіб краще їх запам’ятати. Згідно із Р. Кирмайером, при використанні інтерактивних 
мультимедійних технологій у процесі навчання частка засвоєного матеріалу може сягати 
75%. На наш погляд, отримання таких результатів, говорить про переоцінку отримання 
інформації через візуальний канал при засвоєнні навчального матеріалу, оскільки про 
підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу, при залучені зорової та слухової 
складових, було відомо задовго до появи комп’ютерів та використання мультимедійних 
технологій. 

Сьогодні, найбільшого поширення серед інноваційних методів контролю знань у 
закладах середньої освіти та закладах вищої освіти, посідає метод комп’ютерного тестування 
учнів, студентів, магістрів задля виявлення рівня успішності. Воно дає можливість реалізувати 
основні дидактичні принципи контролю навчання: принцип індивідуального характеру 
перевірки й оцінки знань; принцип системності перевірки й оцінки знань; принцип 
тематичності; принцип диференційованої оцінки успішності навчання; принцип однаковості 
вимог викладачів до всіх студентів , учителів до учнів. Комп’ютерне тестування належить до 
адаптивної моделі педагогічного тестування. Ця модель спирається на класичну модель з 
урахуванням складності завдань. При застосуванні комп’ютерного тестування тестові 
завдання з певними характеристиками послідовно зображуються на екрані комп’ютера, а 
рівень підготовки тестованого із зростаючою точністю оцінюється відразу ж після 
комп’ютерної відповіді. 

Комп’ютерне тестування розширює можливості контролю та оцінювання рівня 
навчальних досягнень учнів та студентів, є альтернативою традиційним методам перевірки, 
воно може проводитись з урахуванням різних видів (поточне, тематичне, семестрове, річне) 
та форм (індивідуальне або колективне) контролю як інструменту оперативного керування. 
Такий метод оцінювання в Україні у загальноосвітніх школах реалізується під час складання 
учнями зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), що дає можливість швидко, об’єктивно 
й ефективно діагностувати результати навчальної діяльності учнів та студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр», які вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «магістр» спеціальності «Право». На наш погляд, у перспективі метод комп’ютерного 
тестування доречно запровадити для здійснення масштабних моніторингових досліджень 
рівня навчальних досягнень на регіональному рівні. 

На практичних заняттях з навчальної дисципліни «Сучасні освітні технології та 
парадигми» магістри Криворізького державного педагогічного університету розробляли 
електронні тести за допомогою програми «Plickers». Принцип дії даної програмиполягає у 
тому, що створення тестів та опитування стає швидким процесом. Необхідно лише створити 
обліковий запис та внести свої запитання та варіанти відповідей. Під час практичних занять 
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правильність відповіді можна перевірити лише за допомогою смартфону та відповідного QR-
коду (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Інтерфейс програми «Plickers» 

 
Під час практичного заняття з теми «Інформаційно-комунікаційні технології навчання», 

спочатку відбувається теоретичне ознайомлення студентів-магістрів з ключовими 
моментами організації освітнього процесу з використанням інформаційно-комунікаційних 
технологій навчання задля реалізації в подальшому готовності студента до використання їх в 
практичній діяльності та професійно-педагогічній діяльності. 

Використання інтерактивних технологій та інтерактивних методів дозволяє 
сконцентрувати увагу студентів на навчальній меті заняття, яка сприймається не як щось 
нав'язане викладачем, а як бажане завдання; перевірити та узагальнити набуті знання; 
розвивати вміння логічно мислити та творчо переосмислювати, аналізувати вивчене; 
удосконалювати вміння: працювати з додатковою літературою та першоджерелами; 
розширити можливості співпраці викладача і студентів-магістрів; спонукати учасників 
освітнього процесу до творчого пошуку тощо. 

Таким чином, використання інтерактивних технологій, форм та методів навчання 
дозволяє, досягти належного засвоєння матеріалу усіма учасниками освітнього процесу, 
знаходження шляхів вирішення різноманітних завдань різного рівня складності. 
Впровадження інтерактивних технологій спонукає викладача закладів вищої освіти до 
постійної творчості, самовдосконалення, професійного та особистого зростання. В процесі 
ознайомлення з тим чи іншим інтерактивним методом, викладач стає організатором 
самостійної, навчально-пізнавальної, комунікативної, творчої діяльності студентів-магістрів; у 
нього з'являються можливості для вдосконалення освітнього процесу, розвитку 
комунікативної компетенції магістрів та цілісного розвитку їх особистості. Отже, 
використання в педагогічному процесі інтерактивних технологій навчання є запорукою 
успішногопротікання освітнього процесу та результатом якісної університетської освіти.  
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1.3. Technological approach to the formation of healthcare student competence  
of higher education students 

 
1.3. Технологічний підхід до формування здоров’язбережувальної компетентності 

студентів закладів вищої освіти 
 
На сучасному етапі розвитку людства здоров’я як вища цінність виступає не самоціллю, 

а необхідною умовою отримання інших цінностей: матеріальних (добробут, висока заробітна 
плата, пільги тощо), фізичних (працездатність, бадьорість, краса тощо), психічних (гарний 
настрій, упевненість у власних силах, психологічна комфортність тощо), духовних (естетичні, 
моральні, інтелектуальні), соціальних (повага оточуючих, престиж тощо). Здоров’я людини 
виступає обов’язковою умовою її повноцінного існування, що зумовлює формування потреби 
цінити його і піклуватися про нього. Саме ця ідея стосовно здоров’я кожної окремо взятої 
людини є провідною на сучасному етапі розвитку прогресивного суспільства.  

Сучасні дослідники конкретизують визначення здоров’я як цілісного багатовимірного 
динамічного стану організму, включаючи позитивні і негативні критерії, в процесі реалізації 
генетичного потенціалу в умовах конкретного соціального і екологічного середовища, що 
дозволяє людині реалізовувати свої біологічні та соціальні функції. Отже, ефективність 
реалізації генетично закладеного потенціалу здоров’я, що має суто індивідуальний характер, 
залежить зокрема й від ціннісного ставлення людини до власного стану організму й її зусиль 
з його підтримання в певних умовах.  

Науковці звертають увагу на те, що здоров’я є інтегративною цілісністю людини, що 
виявляється в оптимальній єдності соціального і біологічного аспектів розвитку 
індивідуальності на основі пріоритету духовно-моральних цінностей в конкретних умовах 
життєдіяльності.35 

Проведений аналіз історичних і сучасних наукових джерел, визначень науковців суті 
феномену «здоров’я» дозволив зробити такі висновки: здоров’я є визнаною на сучасному 
етапі розвитку суспільства людською цінністю, що вимагає до себе аксіологічного ставлення; 
характеризується з позиції біологічної, психологічної, соціальної суті, що є 
взаємопов’язаними і взаємозумовленими; є цілісною динамічною системою, що потребує 
уваги в плані підтримання активності і дієвості всіх своїх компонентів; основним 
призначенням здоров’я є забезпечення реалізації соціальної функції людини.   

Завдяки визнанню здоров’я найвищою людською цінністю інтерес представляє процес 
здоров’язбереження, що, безперечно, залежить, у першу чергу, власне від особистості і 
усвідомлення нею цінності здоров’я. Проте, як забезпечення статусу людської цінності на 
рівні суспільства, реалізація здоров’язбереження покладається на соціальні інституції 
держави стосовно збереження здоров’я її громадян. Провідне місце серед таких соціальних 
інституцій займають освітні заклади. Починаючи з народження дитини, разом з сім’єю саме 
заклади освіти покликані забезпечити сформованість у кожної особистості ціннісного 
ставлення до власного здоров’я. Найважливіше значення і ефективність процес 
здоров’язбереження здобуває за умови, коли сама особистість піклується про власне 
здоров’я на основі сформованого ціннісного ставлення до його стану. У зв’язку з цим, 
науковці використовують термін «здоров’язбережувальна поведінка людини», що 
визначають як систему дій, спрямованих на формування і збереження здоров’я, зниження 

                                                             
35 Гончаренко, М. С., Новикова, В.Є.  Валеологічні аспекти формування здоров’я у сучасному освітянському 
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захворюваності і збільшення тривалості життя.36 Таку поведінку людини пропонують 
розглядати як стиль її життя, вироблений організмом під час життєдіяльності і спрямований 
на збереження і укріплення здоров’я. При цьому основними показниками її сформованості 
виступають відношення до власного харчування і наявність або відсутність шкідливих 
звичок.37 

Безперечно, здоров’язбереження є активним процесом, спрямованим на підтримку 
здоров’я людини в усіх його проявах з використанням власного потенціалу особистості і 
створенням умов з боку різних соціальних інституцій. Заклади освіти відіграють провідну 
роль у формуванні здоров’язбережувальної поведінки кожної конкретної особистості. 
Підґрунтям для такої поведінки як свідомого усталеного стилю життя виступає  особистісно 
усвідомлена необхідність здоров’язбереження.  

Невипадково з урахуванням компетентнісного підходу до процесу професійної 
підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти як ключова виокремленою є 
здоров’язбережувальна компетентність. Визначення її суті і змісту триває в науковому 
дискурсі. Так, проведений термінологічний аналіз дозволив стверджувати, що в більшості 
наукових джерел «здоров’язбережувальна компетентність» трактується як інтегральна якість 
особистості, зумовлена сформованим стереотипом мислення, котра виявляється в її 
здоров’язбережувальній поведінці, загальній здатності та готовності до 
здоров’язбережувальної діяльності. Вона ґрунтується на інтеграції знань, умінь, навичок, 
ціннісних ставлень особистості, спрямованих на збереження фізичного, соціального, 
психічного та духовного здоров’я – власного та оточення. Ураховуючи, що така 
компетентність не успадковується, а набувається в процесі життєдіяльності інтерес 
представляє процес її виховання або формування.  

Формування здоров’язбережувальної компетентності студента розглядаємо як 
процес забезпечення його спроможності і готовності до здоров’язбережувальної поведінки 
в повсякденній і професійній діяльності на підставі комплексно сформованих загальних і 
спеціальних компетентностей зокрема й відповідно до професійних функцій. Це передбачає 
пошук можливостей змісту професійної підготовки, розробку методів, форм і засобів, 
спрямованих на організацію в закладі вищої освіти процесу забезпечення формування 
здоров’язбережувальної компетентності молодої людини. Такий процес має 
забезпечуватися в декількох напрямах – психологічному, духовному, фізичному. 

За новою валеологічною концепцією, як відзначає Н. Завидівська, в характеристиці 
фізичної підготовленості студентів мають ураховуватися лише ті компоненти, які разом із 
фізичною активністю ефективно впливають на поліпшення стану здоров’я людини: здатність 
до невимушеної щоденної рухової активності; оптимальний рівень розвитку фізичних 
якостей і функціональних можливостей організму, який передбачає незначний ризик 
передчасного виникнення захворювань і зниження резистентності організму внаслідок 
недостатньої фізичної активності38.  

Л. Соколенко звертає увагу на педагогічні умови формування у студентів закладу вищої 
освіти важливого феномену «культури здорового способу життя»: розроблення змісту 
валеологічної освіти, впровадження змістового та методичного забезпечення виховної 

                                                             
36 Поздеева, Т. В. Научное обоснование организационной модели формирования здоровьесберегающего 
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38 Завидівська, Н. Валеопедагогіка – основа вдосконалення фізичної підготовленості студентів в умовах 
здоров’язбережувального навчання, с. 33. 
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позааудиторної діяльності, активізація самостійної усвідомленої роботи студентів із 
самовдосконалення з усіх аспектів здорового способу життя39. 

У цілому, науковці констатують, що використання окремих чинників з розв’язання 
проблеми збереження і зміцнення здоров’я (певного різновиду рухової активності, 
спеціальної дієти, психотренінгу, різноманітних методик очищення організму тощо), не може 
охопити всієї різноманітності процесів, що відбуваються в організмі людини в результаті її 
взаємодії з природою, соціальним оточенням і всім, що визначає життєдіяльність і зумовлює 
здоров’я людини. У зв’язку з цим, вирішення проблеми дослідники пов’язують з розвитком 
здоров’язбережувальної компетентності особистості, процес формування якої має 
охоплювати комплекс різноманітних заходів. 

Погоджуємося з твердженням науковців про те, що «процес формування 
здоров’язбережувальної компетентності особистості вимагає особливого інтегрованого 
підходу, який передбачає залучення різних методів, що сприяють зміцненню здоров’я, 
підвищують якість життя в цілому».40 Тому розв’язання зазначеної проблеми пов’язуємо з 
використанням технологічного підходу до процесу. Він, у свою чергу, передбачає 
розроблення сучасних технологій формування здоров’язбережувальної компетентності 
студентів – майбутніх фахівців у закладах вищої освіти. 

Такий підхід відповідає й проголошеній модернізації професійної підготовки 
майбутнього фахівця на сучасному етапі розвитку суспільства і освітньої системи, що 
передбачає не стільки підвищення рівня теоретичних знань фахівця, скільки забезпечення 
його здатності діяти в мінливих умовах професійної діяльності. У зв’язку з цим сучасна 
педагогічна теорія широко використовує технологічний підхід у навчанні й вихованні, визнає 
його доцільність і раціоналізм у напрямку оптимізації і підвищення ефективності освітнього 
процесу в цілому.  

Розвиток інноваційних процесів у світовій системі освіти є основним чинником 
застосування технологічного підходу в зазначеній сфері. Саме він сьогодні посідає важливе 
місце в освіті, передбачає точне інструментальне управління навчальним процесом і 
гарантоване досягнення його мети і завдань. 

Проведений аналіз праць науковців засвідчив, що поняття «технологія» з’явилося 
наприкінці ХІХ початку ХХ ст. в США. Запровадження технологічного підходу до навчання 
відбувалося в 50-70-х роках ХХ століття і було зумовлене розвитком науки і техніки. 
Технологічний підхід, започаткований у виробництві, поступово обіймав своє місце в освітній 
галузі. На сучасному етапі розвитку педагогічної науки визначеними є основні ознаки 
технологічності освітнього процесу. З наукової думки, технологія в освіті є науковим описом  
засобів і методів педагогічного процесу, який веде до наперед запланованого результату, 
оскільки передбачає упровадження моделі цілеспрямованої діяльності всіх суб’єктів з 
проектування, організації та проведення навчального процесу з забезпеченням комфортних 
умов для учнів та викладача.41 

На думку Л. Бондаренко, педагогічна технологія – це заздалегідь спроектована 
організація педагогічного процесу, яка впроваджується в практику для гарантованого 
досягнення запланованих результатів навчання.42 Педагогічну технологію як послідовну, 
взаємозалежну систему дій, операцій і процедур, що виконуються педагогом і спрямовані на 
вирішення педагогічних завдань, або як планомірне і послідовне втілення на практиці 
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заздалегідь спроектованого педагогічного процесу, що має на меті досягнення конкретного, 
діагностованого і гарантованого результату, визначають Л. Товажнянський, О. Романовський 
та інші.43  

Педагогічна технологія, що наділена всіма ознаками соціальної системи, на думку 
І. Дичківської, має специфічні сутнісні ознаки, які «виокремлюють її як самодостатній 
неповторний феномен»44: концептуальність; діагностичне визначення цілей і 
результативності; економічність; алгоритмізованість, проектованість, цілісність, 
керованість; коригованість; візуалізація. Крім цього, автор наводить додаткові ознаки 
педагогічної технології, визначені науковцями як раціональне підґрунтя: декомпозиція 
педагогічного процесу на взаємопов’язані етапи; координованість і поетапність дій, 
спрямованих на досягнення запланованого результату; однозначність виконання 
передбачених процедур і операцій. 

Таким чином, незважаючи на існуючи заперечення перспективності технологічного 
підходу до організації і забезпечення соціальних процесів, ознаки технологічності завжди 
простежувалися в освітніх процесах. Безперечно, технологічний підхід в освітній галузі 
має свої особливості. Проте його запровадження вносить в педагогічну систему і процес 
підготовки фахівця упорядкованість, системність, цілісність і керованість. А це є дуже 
важливим для ефективності і результативності педагогічних процесів.  

У зв’язку з цим, формування здоров’язбережувальної компетентності студентів під 
час їхньої професійної підготовки як педагогічний процес повинен набувати 
технологічності. Постає питання про розроблення дієвих технологій формування 
здоров’язбережувальної поведінки молодої людини, якій належить активно діяти на 
благо суспільства в майбутньому, виконуючи професійні функції.  

Слід відзначити, що більшість дослідників констатують зміну ставлення молодого 
покоління до здоров’я на всіх рівнях на сучасному етапі розвитку суспільства. Здоров’я  стає 
цінним для людини не тільки через можливість збереження його дієвості (ціна здоров’я 
набуває ринкового характеру), але й як необхідний особистісний компонент, що забезпечує 
людині психологічну представленість у суспільстві. Відповідно, перехід суспільства на новий 
історичний рівень зумовлює використання нових підходів і парадигм до дослідження 
проблеми здоров’я і його збереження. 

Визначення складників здоров’язбережувальної компетентності передбачає пошук 
технологій, спрямованих на забезпечення їхньої сформованості під час професійної 
підготовки майбутнього фахівця в закладі вищої освіти. 

Як компетенції, що входять до складу здоров’язбережувальної компетентності, 
Ю. Бойчук і А. Турчинов визначають: компетенції з питань рухової активності; компетенції з 
питань харчування; компетенції з питань ендоекології організму, тобто стану внутрішньої 
екології, від якого залежать будь-які життєві прояви людини як біосистеми; компетенції з 
питань психоемоційної активності; моральності і духовності.45 

Фізичні вправи розвивають фізичні якості, забезпечуючи довготривалу фізичну 
дієздатність, що позитивно впливає на оздоровлення органів і систем організму, а отже 
дозволяє людині довше зберігати працездатність, бути корисною суспільству. У зв’язку з цим, 
занепокоєння викликає недостатня рухова активність (гіподинамія) молоді, що є однією з 
причин низки тяжких хронічних захворювань внутрішніх органів, порушення обміну речовин, 
погіршення психічного стану людини. Ця проблема виявляється і простежується в 
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студентської молоді, провідною діяльністю для якої виступає напружене навчання з метою 
опанування знань і навичок майбутньої професійної діяльності. За умови серйозного 
ставлення до навчання студенти часто забувають про необхідність рухової активності, 
пояснюючи це відсутністю часу, у зв’язку з чим науковці констатують негативні зміни у 
фізичних даних і відповідно погіршення стану здоров’я студентів від першого до останнього 
років навчання в вищому навчальному закладі.   

Для раціональної організації здоров’язбережувальної діяльності разом із фізичними 
вправами використовується такий потужний фактор, як раціональне харчування. «Їжа за 
правильного використання стає ліками, які здатні не тільки запобігти чи вивести з хвороби 
без побічних негативних ефектів, але й підвищити рівень фізичної та психічної енергії, а за 
неправильного – справляє руйнівний вплив».46 Правильно організований режим харчування 
з дитинства забезпечує формування навичок дбайливого ставлення до харчування як 
процесу енергетичного забезпечення власного організму для здійснення видів діяльності – 
інтелектуальної, фізичної. Культура харчування особистості сьогодні визнається критерієм її 
внутрішньої культури, свідчить навіть про рівень її інтелектуального рівня.   

У зв’язку з тим, що «накопичення токсичних речовин усередині організму через 
незадовільний стан довкілля, неправильне харчування, шкідливі звички призводить до 
забруднення внутрішнього середовища організму і, як наслідок, розладу функціонального 
стану, погіршення якості життя людини та інвалідності»47, необхідність протидії шкідливим 
звичкам, вплив яких є різноманітним і руйнівним для людського організму, не викликає 
сумніву такий важливий компонент здоров’язбережувальної компетентності як компетенції з 
питань ендоекології організму: володіння різноманітними методами очищення організму в 
поєднанні з фізичними вправами та дієтотерапією, що «підвищують імунітет, функціональний 
потенціал організму та сприяють його загальному оздоровленню»48. Такі компетенції 
передбачають сформованість цінностей здоров’я і здорового способу життя, відповідних 
мотивів здоров’я, що забезпечують усвідомлену й мотивовану необхідність протидії 
шкідливим звичкам. Якщо негативний вплив довкілля іноді важко або навіть неможливо 
подолати, то потребу опору і протидії шкідливим звичкам потрібно формувати в молодої 
людини на рівні підсвідомості. 

Важливе місце у здоров’язбережувальній компетентності посідає психоемоційна 
активність як «особлива форма психічних виявів людини, що характеризується емоційним 
реагуванням на дійсність».49 Емоції необхідні людині, оскільки вони регулюють її 
самопочуття та функціональний стан. Компетенції як здатності до оптимального емоційного 
збудження визначаються науковцями умовою готовності людини до будь-якої діяльності та її 
сприятливого здійснення для здоров’я. Позитивне ставлення до гарного самопочуття, 
власного здоров’я, докладання зусиль до його збереження, незважаючи на утруднення, 
негаразди життєдіяльності, забезпечують активність молодої людини на шляху до 
вдосконалення тіла й духу. У цілому, позитивна налаштованість на здоров’язбереження, 
зумовлена позитивними емоціями, спричиняє активні дії з його реалізації.  

Окрему роль у здоров’язбережувальній компетентності науковці відводять 
компетенціям моральності і духовності, що виявляються в рівні духовного розвитку людини, 
впливаючи на її характер і спосіб мислення. Через залежність між духовністю і фізичним 
здоров’ям, між думками людини та її долею, автори визначають суттєвий вплив духовних і 
моральних характеристик людини на фізіологічні функції її організму. Безперечно, можна 

                                                             
46 Там само. 
47 Там само. 
48 Там само. 
49 Там само. 
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встановити кореляцію, зворотну твердженню «У здоровому тілі – здоровий дух!» як таку: 
«Духовне здоров’я – запорука фізичного здоров’я!» Доказом цього виступає усвідомлена 
морально вихованими, духовно багатими людьми необхідність і потреба дбати про свій 
фізичний стан у тому числі, не піддаватися шкідливим звичкам тощо.  

Отже, на підставі аналізу і узагальнення основних положень розроблених і 
запропонованих авторами класифікацій структурних компонентів здоров’язбережувальної 
компетентності особистості, вважаємо її складниками загальні компетентності як життєві 
навички, що сприяють фізичному (компетенції з рухової активності, раціонального 
харчування, піклування і оздоровлення власного організму), соціальному (раціонального 
спілкування, ефективного співробітництва, впевненої (адекватної) поведінки), психічному і 
духовному (самоусвідомлення, самодіяльності і самоконтролю) здоров’ю.   

Відповідно, технологіями формування здоров’язбережувальної компетентності 
студентів у закладі вищої освіти мають стати такі, які сприяють забезпеченню сформованості 
їхнього фізичного, соціального, психічного і духовного здоров’я. Такі технології мають носити 
комплексний характер, що передбачають особливості технологічного підходу до означеного 
процесу. Завдання полягає в визначенні потенціалу різних напрямів професійної підготовки, 
можливостей організації діяльності студентів, які варто використовувати системно в 
формуванні тих життєвих навичок, що сприяють у цілому сформованості  
здоров’язбережувальної компетентності. 

Так, слід відзначити, що для всебічного фізичного розвитку й досягнення високого рівня 
загальної рухової підготовки студента великим потенціалом володіє організація фізичного 
виховання, що реалізується як під час навчання у формі навчальних занять з фізичної 
культури, так і позанавчальний час – у формі спеціально організованої спортивно-масової 
діяльності, фізкультурно-спортивних занять, рекреаційної діяльності тощо.  

Аналіз праць науковців дозволяє стверджувати, що більшість з дослідників 
забезпечення культури здоров’я і здорового способу життя майбутнього фахівця – 
представника певної професійної галузі пов’язують з процесом фізичного виховання, що 
пропонується удосконалювати різними шляхами і засобами: за допомогою потенціалу 
самостійної роботи, якій відводиться на сучасному етапі визначальне місце в процесі 
професійної підготовки (Л. Безугла), фізичного самовдосконалення особистості, створення 
умов для нього упродовж усієї життєдіяльності (А. Кошолап); забезпеченням наступності 
фізичного виховання учнів і студентської молоді, що представляє актуальну проблему у 
зв’язку з гіподинамією і впливом негативних чинників, які спричиняють обмеження 
рухливості молодої людини (В. Вовк); оптимізацією процесу фізичного виховання студентів з 
урахуванням специфіки навчання та майбутньої професійної діяльності тощо.  

В. Вовк у процесі обґрунтування концептуальної моделі забезпечення процесу 
наступності фізичного виховання особистості старшокласника і студента виявлено, що 
наступність фізичного виховання як педагогічна категорія створює умови для вирішення 
діалектичних суперечностей переходу особистості з одних умов фізичного виховання в інші, 
об’єктно-суб’єктного перетворення особистості на основі цілеспрямованого розвитку 
внутрішньої позиції і позитивної Я-концепції.50 На позитивну оцінку заслуговує розроблена 
дослідником на основі комп’ютерних технологій інформаційно-діагностична система оцінки 
фізичного стану та фізичної підготовки, яка є ефективною допомогою вчителям фізичної 
культури, викладачам фізичного виховання в діагностиці фізичного стану, фізичної 
підготовки, а також для підготовки диференційованих навчально-виховних і тренувальних 
програм наступності, запропонованих кожній особистості з урахуванням її стану здоров’я, 
адаптації і фізичної підготовки. 

                                                             
50 Вовк, В. М: Педагогічні основи наступності фізичного виховання учнівської і студентської молоді. 
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Процес навчання у закладі вищої освіти зумовлює низьку рухову активність, що 
призводить до розвитку фізичної детренованості організму студента, ускладнює навчання і 
підготовку майбутнього фахівця до праці. Численними дослідженнями доведено, що тривале і 
значне обмеження рухової діяльності людини призводить до негативних змін її вищої 
нервової діяльності: погіршується розумова працездатність (зростає кількість помилок), 
гальмуються прості і складні реакції, знижуються функції уваги, мислення, пам’яті, 
послаблюється емоційна стійкість тощо. У зв’язку з цим, сучасні науковці великого значення 
надають заняттям фізичним вихованням, що спеціально передбачені й цілеспрямовано 
організуються впродовж навчання й професійної підготовки майбутнього фахівця в умовах 
навчально-виховних закладів різних рівнів. Проте досягти результативності такої підготовки 
можливо лише за умови сформованої потреби в цьому, впевненості у необхідності занять 
фізичним вихованням упродовж життя, активності в систематичному здійсненні цього 
процесу.   

Варто відзначити важливість занять фізичним вихованням і спортом, складний 
комплексний ефект від впливу яких на особистість студента виявляється багатогранно і 
всебічно, плідно сприяючи розвитку соціальної активності особистості, її психологічної 
підготовленості, фізичної досконалості. Соціальна активність особистості багато в чому 
зумовлюється активним включенням студента у фізкультурно-спортивну діяльність, адже 
«заняття фізичною культурою і спортом сприяють підвищенню загальної і спеціальної 
працездатності, соціальній і біологічній адаптації до умов середовища і забезпечують 
готовність людини до соціальної діяльності; розвивають і вдосконалюють її біологічні якості, 
тим самим впливаючи на активну діяльність особистості».51 Тому вибір стратегії фізичного 
навантаження на організм студента повинний передбачати не тільки реалізацію оздоровчого 
завдання, а й враховувати необхідність «побудови міцного фундаменту теоретичних знань та 
фізичної працездатності, який би дозволив людині довгі роки підтримувати високий 
життєвий тонус та протидіяти негативним факторам зовнішнього середовища».52 У зв’язку з 
цим дієвими мають стати когнітивні технології формування здоров’язбережувальної 
компетентності студентів. Так, науковці звертають увагу на потенціал гри в шахи як виду 
спорту для підвищення інтелектуальних здібностей студентів.53 

Зважаючи на важливість усвідомленого ставлення до всіх процесів, які організуються 
стосовно студента як сформованої особистості, важливе місце посідають технології, 
спрямовані на формування навичок психічного і духовного здоров’я. Основний акцент має 
бути на комбінуванні методів формування самоусвідомлення, самодіяльності і 
самоконтролю за власним здоров’ям. Забезпечення мотивації до постійного і 
систематичного піклування про власний стан усіх видів здоров’я (фізичного, соціального, 
психічного і духовного); створення теоретичного підґрунтя для здоров’язбережувальної 
поведінки в повсякденному житті (забезпечення когнітивних процесів у цьому напрямі); 
стимулювання потреби і необхідності докладання власних зусиль для підтримки належного 
рівня здоров’я; корегування й рефлексія всіх процесів зі здоров’я збереження – провідні 
завдання використання технологічного підходу до формування здоров’язбережувальної 
компетентності студентів під час професійної підготовки в закладі вищої освіти. 

Отже, технологічний підхід до формування здоров’язбережувальної компетентності 
студентів у закладі вищої освіти дозволяє пошук і розроблення ефективних технологій, 

                                                             
51 Жолдак, В. И.: Спорт – действенное средство формирования активной жизненной позиции советского 
человека, с. 9. 
52 Волков, Л. В. (2011): Теоретико-методичні засади розвитку фізичних здібностей студентів у системі фізичної 
підготовки, с. 3. 
53 Romanova, I., Vasylieva, M. Podberezskyi, M.: Chess therapy as a new trend in training of future social pedagogues, 
р. 1822. 
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спрямованих на забезпечення сформованості структурних компонентів цього суспільно і 
особистісно значущого інтегративного цілісного феномену. Ураховуючи існуючий потенціал з 
теоретичної підготовки студентів, організації їхнього фізичного виховання, самостійної 
роботи тощо, перспективу представляють мотиваційні, когнітивні, діяльнісні, рефлексивні 
технології, спрямовані на забезпечення сформованості фізичного, соціального, психічного і 
духовного здоров’я студентів.  
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1.4. Forming the main requirements of the innovative approach to preparation  
of future factors of the agricultural and technical industry 

 
1.4. Формування основних вимог інноваційного підходу до підготовки майбутніх фахівців 

аграрно-технічної галузі 
 
Вступ. На сучасному етапі інформатизації суспільства все більшого поширення у 

різноманітних сферах життя набувають комп’ютерні технології, вони виступають як один з 
інструментів пізнання. Тому одним із завдань педагогічної освіти є підготовка фахівця, який 
вільно орієнтується у світовому інформаційному просторі і має знання та навички щодо 
пошуку, обробки та зберігання інформації, використовуючи сучасні комп’ютерні технології. 
Цей напрямок вважається перспективним, адже в цілому освіта характеризується як велика 
система, якісне функціонування якої неможливе без використання сучасних 
телекомунікаційних і комп’ютерних засобів зберігання, опрацювання, передавання, подання 
інформації.  

На даному етапі розвитку українська держава потребує кваліфікованих спеціалістів у 
всіх галузях народного господарства. В сучасних умовах стрімкого розвитку економічних 
відносин, зокрема в аграрному секторі, обумовлених євро інтеграційними процесами, на 
нашу думку слід звернути особливу увагу навчальних закладів на підготовку майбутніх 
фахівців належного рівня, як для сучасного динамічного ринку праці, так і для забезпечення 
специфічного аграрного ринку праці в майбутньому.  

Основна вимога часу – підняти роль вищої аграрної освіти як найважливішого чинника 
довгочасного впливу на економіку, поступального розвитку суспільства. Завдання науково-
технічного прогресу, пов’язані з переходом країни на шлях інтенсивного ринкового розвитку, 
наполегливо вимагають корінного поліпшення професійної підготовки фахівців з вищою 
аграрно-технічною освітою. У сучасній вітчизняній системі освіти та в її складовій – аграрно-
технічній освіті, на початку третього тисячоліття існує цілий комплекс актуальних і серйозних 
проблем, зумовлених соціально-економічними перетвореннями в суспільстві, інформаційно-
технологічною революцією та, відповідно, динамічністю змін у сфері праці як на 
міжнародному, так і на державному рівнях.  

Виникає низка внутрішніх проблем освіти, найважливішими з яких є:  
1) невідповідність структури освіти та її змісту потребам ринкової економіки; 
2) недостатність та нестабільність фінансування; 
3) низький рівень комп`ютеризації та використання сучасних інформаційних та 

мережевих технологій у навчанні; 
4) недостатність гарантій якості освіти; 
5) посилення тенденцій нерівноправності в одержанні освіти; 
6) необхідність адаптації вітчизняної системи освіти до європейського освітнього 

простору. 
Тому виникає потреба в модернізації аграрно-технічної освіти, оновлення навчально-

матеріальної бази, впровадження в навчальний процес нової техніки, обладнання, 
матеріалів, інструментів; прискорення темпів збільшення обсягів видання навчальної 
літератури, розробки державних стандартів за компетенціями з урахуванням міжнародного 
досвіду розвитку професійної освіти і навчання, максимального наближення аграрно-
технічної освіти до потреб і запитів роботодавців; урахування сучасних соціально-
економічних реалій ринку праці і трансформування їх у конкретні освітні програми 
професійної підготовки фахівців; модернізація інформаційного, науково-методичного та 
матеріальнотехнічного забезпечення професійної освіти.  
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Методологія. Висвітлення проблем, пов’язаних з використанням сучасних 
інформаційних технологій у навчальному процесі, започатковано й розвинуто в 
фундаментальних роботах А. Ашерова, Б. Гершунського, В. Глушкова, А. Довгялло, А. Єршова, 
О. Молібога, Є. Полата та ін. Цілі, теоретичні та методологічні основи, можливості 
застосування нових інформаційних технологій у процесі навчання висвітлені в роботах 
вітчизняних учених М. Жалдака, Ю. Жука, В. Лапінського, В. Мадзігона, Н. Морзе, 
Ю. Рамського, З. Слєпкань.  

Розвитку психолого-педагогічних проблем використання комп’ютерів у навчальному 
процесі присвячені праці Т. Ільїної, Ю. Машбиця, Н. Морзе, В. Монахова, Н. Тализіної.  

У дослідженнях Н. Апатової, І. Богданової, Л. Панченко, Л. Романишиної розглядаються 
питання про наукові основи навчання з використанням нових інформаційних технологій.  

Доцільність та шляхи впровадження комп’ютерних технологій у процес вивчення хімії 
обґрунтовують у своїх публікаціях російські та вітчизняні дослідники: А. Аспіцька, В. Валюк, 
С. Дендербер і О. Ключнікова, Г. Мальченко і О. Каретнікова, М. Тукало. Учителі-практики 
О. Жильцова, А. Журін, В. Ліхачев розглядають питання використання комп’ютерних програм, 
Інтернет-ресурсу у викладанні окремих розділів хімії.  

Проблеми інформатизації навчального процесу з хімії, пов’язані з підготовкою вчителів-
хіміків до роботи в умовах відкритого інформаційного суспільства, досліджують вчені 
Н. Безрукова, Н. Вострікова і Т. Третякова.  

Останнім часом помітно зросла кількість досліджень, предметом яких стало 
використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. Цій темі 
присвячені дослідження таких науковців, як: О. М. Бондаренко, В. Ф. Заболотний, 
Г. О. Козлакова, О. А. Міщенко та ін.  

Розробкою і впровадженням у навчальний процес нових інформаційних технологій 
активно займаються такі дослідники: О. І. Дмитрєєва, С. У. Новиков, Т. А. Полілов та багато 
інших.  

Аналіз педагогічної літератури та практика свідчать, що роль та місце комп’ютера у 
процесі вивчення хімічних дисциплін у навчальних закладах, та поєднання комп’ютерних 
технологій з традиційними мало вивчені.54 Тому впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій у навчальний процес є необхідним і доцільним.  

Результати дослідження. Так, І. А. Смоляннікова зазначає, що «сучасний фахівець в 
будь-якій галузі повинен володіти навичками використання інформаційних та комунікаційних 
технологій у професійному контексті».55 Інформаційно-комунікаційні технології – це 
сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються для добору, опрацювання, 
зберігання, подання, передавання різноманітних даних і матеріалів, необхідних для 
підвищення ефективності різних видів діяльності.  

Виходячи з особливостей хімічних дисциплін, використання комп’ютера в процесі 
вивчення хімії, є найбільш природним. Виділяють три основні напрями його застосування: 
моделювання хімічних процесів і явищ; контроль і обробка даних хімічного експерименту; 
програмна підтримка курсу хімічних дисциплін.56  

Моделювання дозволяє відтворювати складні хімічні експерименти (реакції із 
вибуховими або отруйними речовинами, дорогими реактивами, повільні процеси) з 
імітацією на екрані дисплею виділення газів, зміни забарвлення реагентів.  
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2001. – № 5. – С. 22-25. 
56 Тасенко О. В. Використання комп’ютерів у викладанні хімії та біології / О. В. Тасенко // Комп’ютер у школі та 
сім’ї. – 2007. – № 1. – С. 16-18. 
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Другий напрям застосування комп’ютера в хімічній освіті потребує вдосконалення таких 
відомих програм як: ChemLab, NMR Simulator, CS Chem3D Pro, Crocodile Chemistry, «1С: 
Освітня колекція. Загальна і неорганічна хімія», «1 С: Освітня колекція. Органічна хімія», «1 С: 
Освітня колекція. Хімія для всіх», «Хімічні досліди з вибухами і без», «Досліди з хімії», 
«ChemWindow v3.0», «Talbica NC 2.2», «Table v3.40», «Хімічний тир», «Асистент Хімії» та ін. За 
їх допомогою можна проводити різні хіміко-фізичні та хіміко-біологічні експерименти  

За третім напрямом комп’ютерну підтримку можна реалізовувати у вигляді довідкових 
матеріалів з окремих тем, електронних підручників, методичних вказівок щодо розв’язання 
розрахункових та експериментальних завдань, матеріалів для контролю та оцінювання знань 
студентів. Зокрема, І. В. Ставицька пропонує різні способи застосування засобів ІКТ в 
навчальному процесі, серед яких: використання електронних лекторів, тренажерів, 
підручників, енциклопедій; розробка ситуаційно-рольових та інтелектуальних ігор з 
використанням штучного інтелекту; моделювання процесів і явищ; забезпечення 
дистанційної форми навчання; проведення інтерактивних освітніх телеконференцій; 
побудова систем контролю й перевірки знань і умінь студентів (використання контролюючих 
програм-тестів); створення і підтримка сайтів навчальних закладів; створення презентацій 
навчального матеріалу; здійснення проективної і дослідницької діяльності студентів.57 

Упровадження ІКТ у навчальний процес характеризується: поступовим нарощуванням 
темпу; зміною кількісних та якісних характеристик засобів; збільшенням обсягу 
інформаційних потоків, зміною технологій викладання; трансформацією систем 
взаємостосунків у системі «учитель – студент».  

Під час впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес ураховувались 
такі положення: для формування професійних компетентностей майбутнього спеціаліста 
фундаментальними (базовими) є хімічні знання; успішне засвоєння одержаної інформації 
забезпечується шляхом підвищення наочності навчального матеріалу, організації самостійної 
роботи студентів і виконання хімічних завдань різних типів; ефективність застосування  
комп’ютерних технологій потребує системного підходу; в умовах кредитно-трансферної 
системи навчання кожна форма засвоєння знань, умінь та навичок повинна контролюватись.   

Для самостійної підготовки до лабораторно-практичних занять студенти 
використовують інформаційні можливості наведених вище комп’ютерних засобів, мережу 
Інтернет та електронні підручники. Практичну підготовку забезпечують хімічні тренажери та 
віртуальні хімічні лабораторії. Це створило умови для реалізації індивідуального підходу, 
адже вдома, працюючи з комп’ютерною програмою, студент має можливість багаторазового 
повтору, закріплення матеріалу з послідуючим самоаналізом ефективності навчальних дій, 
можливість розвитку самоорганізаційних умінь.  

Лабораторно-практичні заняття займають вагому частину професійної підготовки 
майбутніх фахівців. І від їх якості залежить повноцінність сформованості професійної 
компетентності випускника. Тому, відповідно до мети окремого лабораторного заняття, 
необхідно застосовувати різні засоби інформаційно-комп’ютерних технологій: відеозаписи 
шкідливих або вибухонебезпечних хімічних реакцій, фотографії, структурні моделі будови 
рідкісних речовин, динамічні комп’ютерні моделі хімічних процесів, комп’ютерні тренажери, 
віртуальні лабораторії. Ці засоби комп’ютерних технологій забезпечили вивчення явищ і 
процесів у макро- і мікросвіті, у складних технічних і біологічних системах. Дали змогу 
представляти у зручному для вивчення масштабі часу різні фізико-хімічні процеси, які 
реально відбуваються з дуже великою або малою швидкістю.  

                                                             
57 Довгопола О. В. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження комп’ютерних технологій / О. В. Довгопола 
// Освіта Донбасу. – 2006. – № 3. – С. 116-117. 
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На практичних заняттях формуються практичні навички та вміння, доводиться 
правильність та необхідність отриманих на лекції теоретичних знань. Комп’ютерні технології 
для вдосконалення практичної підготовки студентів мають надзвичайно широкі можливості. 
Формування основних понять, розуміння закономірностей протікання хімічних процесів з 
використанням комп’ютерних моделей, розв’язування задач та проведення кількісних 
розрахунків з застосуванням комп’ютерно орієнтованих засобів навчання – все це активізує 
пізнавальний інтерес студента та сприяє підвищенню якості його хімічної освіти. Лабораторні 
заняття займають вагому частину при вивченні будь-якої хімічної дисципліни. Але хімічні 
лабораторії не завжди мають достатнє оснащення. Коли хімічний процес є довготривалим 
або супроводжується утворенням вибухонебезпечних чи отруйних речовин, або передбачає 
використання складного обладнання, на допомогу приходить комп’ютер та віртуальна 
лабораторія, що дозволяє проводити досить складні або неможливі в стандартних умовах 
досліди. Студент може сам змінювати параметри та умови експерименту і спостерігати за 
його перебігом. Закріпити отримані на лабораторному занятті знання можна за допомогою 
комп’ютерних експериментальних задач.58 

Ще одне застосування інформаційних технологій – опрацювання даних хімічного 
експерименту, що формує дослідницькі навички та пізнавальні інтереси студентів.59 

Велику кількість тем з будь-якого курсу хімії винесено на самостійне вивчення. 
Студенту, особливо першокурснику, важко організувати самостійну роботу, знайти 
необхідний матеріал, відокремити головне серед великої кількості другорядного, дійти 
певних висновків. Електронний варіант навчально-методичного забезпечення надає 
студентам можливість самостійно, в індивідуальному порядку вивчати матеріал у зручний 
для них час та виконувати лабораторні завдання вдома.  

Поточний та підсумковий контроль знань можливо здійснити за допомогою 
комп’ютерних тестових програм або самостійно створених комп’ютерних тестів. Це дозволяє 
системно здійснювати контроль за процесом засвоєння нових знань на різних етапах 
навчального процесу, постійно мати зворотній зв’язок зі студентами. Саме комплексне 
застосування різних комп’ютерних засобів допомагає всебічно розкрити пізнавальний 
потенціал студентів-хіміків, індивідуалізувати навчальний процес, методично його збагатити. 

Комп’ютерне моделювання структури хімічних речовин допомагає краще засвоїти 
просторову будову речовин. Так, студентам під час вивчення хімії пропонувалось на 
самостійну роботу за допомогою програм ChemOffice, HyperChem, GAUSSIAN, GAMESS, 
МОРАС, CHEM SKRETCH, 3D VIWER зробити моделі означених речовин у 3D-форматі та 
оптимізувати їх.  

Ми вбачаємо такі напрямки вдосконалення аграрно-технічної освіти в Україні: 
1. Інтеграція освіти, науки та виробництва.  
2. Посилення ролі науки у вищих навчальних закладах, в першу чергу фундаментальних 

досліджень в системі підготовки інженерних кадрів аграрної галузі.  
3. Створення навчально-науково-виробничих комплексів, як бази для підготовки 

інженерів вищої кваліфікації з використанням інноваційних технологій.  
4. Оцінювання якості фахівця, який випускається, через створення кваліфікаційних 

характеристик, стандартів якості.  
5. Посилення індивідуального підходу, розвиток творчих здібностей студентів. 
6. Створення нових програмно-методичних комплексів.  
7. Цільова підготовка фахівців.  

                                                             
58 Фінченко Я. В. Використання комп’ютерних програм на уроках / Я. В. Фінченко., К. Ю. Стеценко // Комп’ютер у 
школі та сім’ї. – 2006. – № 1. – С. 41. 
59 Пустовіт С. П. Деякі проблеми впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес / С. П. Пустовіт // 
Біологія та хімія в школі. – 2002. – № 3. С. 11-12. 
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Здійснювати підготовку кваліфікованих фахівців аграрноінженерного напряму 
неможливо у відриві від реального агропромислового виробництва. Необхідність 
якнайшвидшого включення студентів безпосередньо у виробничі процеси обумовлена ще і 
тим, що окрім кваліфікаційних навиків, сьогодні треба активно формувати у них уміння 
працювати в команді, відповідальність за загальну справу, високу вимогливість до себе і 
якості своєї роботи. Не лише студенти, а й викладачі, майстри виробничого навчання повинні 
підтримувати тісний зв'язок з цими підприємствами: вивчати нові технології, устаткування, 
асортимент і нормативну документацію з метою знайомства студентів з новинками за фахом 
і використання їх у навчальному процесі. Але при цьому переважна більшість агрокомпаній 
та підприємств сьогодні не розраховують, що отримана у навчальному закладі освіта 
дозволить молодому фахівцеві негайно включитися в роботу.  

Власне, отримані у навчальному закладі знання розглядаються компаніями лише як 
відправна точка для подальшого навчання молодого спеціаліста; все більш важливим 
фактором при оцінці потенційного співробітника стає його здатність і бажання адаптуватися, 
вчитися, професійно розвиватися, іншими словами «простіше навчити, ніж переучувати». 
Фахівцю, орієнтованому на професійний розвиток, уже недостатньо мати знання, уміння та 
навички в рамках певної професії. Він повинен сформувати в процесі навчання уявлення про 
власну професійну кар’єру та навички активної поведінки на ринку праці, навчитися 
управляти своїм професійним розвитком, сприймати й акумулювати інформацію із суміжних 
галузей тощо.  

Жодне підприємство чи фермерське господарство не чекає, що тільки що закінчив 
університет молодий фахівець зможе відразу включитися в роботу. На думку роботодавців, 
для того щоб випускник перетворився на повноцінного співробітника, потрібно кілька років, і 
це нормально. Більш того, на багатьох підприємствах додаткове навчання та адаптація 
вчорашнього випускника розцінюється не як прикра необхідність, а як додаткова можливість 
сформувати його у відповідності з власними стандартами і вимогами, навчити молодих 
фахівців специфіці невідомої роботи.  

Головна якість кваліфікованого фахівця – вміння грамотно і відповідально виконувати 
професійні завдання. Тільки володіючи цими якостями, фахівець може бути тим, ким він має 
бути – центральною фігурою науково-технічного прогресу. В цьому зв’язку все значущим стає 
місце фізичної науки як безпосередньої виробничої сили суспільства, яка або прямо або 
через низку проміжних ланок впливають на всі галузі матеріального виробництва, і 
насамперед на розвиток таких галузей, як сільське господарство та енергетика. 

Випускник агроінженерних спеціальностей в своїй професійній діяльності має справу із 
знаряддями праці і технологічними процесами, в основі яких лежать фізичні закони та хімічні 
процеси. Технічне переосмислення виробництва – комплексна механізація і автоматизація, 
застосування обчислювальної техніки і багато іншого – вимагають від інженерних 
працівників знання фізичної та хімічної науки, володіння навичками і вміннями грамотно 
виконувати конкретні виробничі завдання.  

Для того щоб вдало впроваджувати інформаційно-комунікаційні технології при 
вивченні хімічних дисциплін, треба вирішити наступні проблеми. Аналіз існуючих 
моделюючих програм з хімії та інформаційних джерел свідчать, що більша частина 
навчальних комп’ютерних моделей мають демонстраційний характер. Створені комп’ютерні 
моделі з хімії різнотипові та фрагментарні, що створює труднощі у використанні їх у процесі 
навчання. Недостатньо розроблені моделі фізико-хімічних процесів, складних органічних 
синтезів, моделі хімічних виробництв. У зв’язку з цим актуальним залишається: аналіз 
навчальних програм хімічних дисциплін та встановлення об’єктів для комп’ютерного 
моделювання; створення багаторівневих, різних за ступенем відображення і рівнями 
складності інформаційно-моделюючих модулів та програм з кожної хімічної дисципліни; 
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розробка методичних вказівок з кожної хімічної дисципліни щодо використання 
комп’ютерних моделюючих програм у навчальному процесі та гармонійного поєднання їх з 
традиційними засобами навчання. 60,61 

На останнє, можна виділити, що використання комп’ютерних програм під час 
викладання хімічних дисциплін дає можливість: індивідуалізувати і диференціювати процес 
навчання на різні швидкості засвоєння матеріалу; здійснювати контроль зі зворотнім 
зв’язком та діагностикою помилок і оцінкою результатів; проводити лабораторні роботи в 
умовах імітації в комп’ютерній програмі реального досліду, експерименту. Створювати 
віртуальні інтерактивні лабораторії з найсучаснішим обладнанням будь-якої складності; 
здійснювати швидкий перехід від одного типу молекулярної моделі до іншої, щоб 
демонструвати властивості молекул, які необхідно знати в міру викладання матеріалу.  

Доцільність застосування комп’ютерних технологій у процесі вивчення хімічних 
дисциплін не викликає сумнівів. Ефективність навчання значно підвищується, якщо 
використовувати їх не епізодично, а системно, протягом усього курсу.62  

На думку Н. В. Титаренко63, інформатизація освіти повинна розглядатися не як 
застосування нових технічних засобів, а як процес створення нової системи освіти, що 
відповідає вимогам нового інформаційного століття.  

Висновки. Отже, сучасні вимоги щодо рівня професійної підготовки фахівців аграрної 
сфери на перший план висувають потреби формування творчої, активної, відповідальної і 
самостійної особистості майбутнього спеціаліста. Сучасний студент повинен відчувати 
відповідальність за якість свого навчання. Перед викладачами стоїть першочергове 
завдання: розвинути інтерес до набуття знань, сформувати професійно спрямовану 
мотивацію до процесу навчання. Саме відповідність вищезазначеним вимогам забезпечує 
успішну діяльність майбутнього фахівця аграрно-технічної галузі. Таким чином, українська 
вища аграрна школа має широкий фронт робіт з реформування всіх боків своєї діяльності. Це 
потребуватиме часу, великих зусиль та неабиякого завзяття.  

Тут доречно нагадати слова давньокитайского філософа Куан-Цу, «Якщо ви будуєте 
плани на рік – посійте зернину, якщо на десять років – посадіть дерево, якщо на сто років – 
навчіть дітей. Якщо ви коли-небудь посієте зернину, то зберете один урожай; якщо ви 
навчите людей, то зберете сотню врожаїв». Нам потрібна сотня врожаїв по всій Україні і на 
сотні років. Для цього потрібні особистості, високоосвічені, компетентні, розуміючі складний 
внутрішній світ молодої людини. І таких вихованців слід готувати.  
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1.5. Modern pedagogical models of the revival of folk crafts in the system of medium  
and additional artistic education in the Republic of Moldova 

 
1.5. Современные педагогические модели возрождения народных ремёсел в системе 

среднего и дополнительного художественного образования в Республике Молдова 
 
Введение. На современном этапе развития художественного образования нам 

необходимы радикальные изменения в содержании учебных программ и методах 
подготовки детей и подготовки преподавателей в социокультурной и научно-
образовательной сфере. Определение зависимости от уровня развития культурной и 
национальной идентичности в региональных условиях и условиях возросшего 
мультикультурализма, сохранение элементов историко-культурного наследия 
(материального и нематериального), а также языка, обычаев, традиций, художественных 
промыслов – все перечисленное стало предметом современных исследований, это 
проблема современного общества. 

В то же время важно соотнести пластическое / эстетическое воспитание и развитие 
творческой активности учащихся с национальной художественной культурой личности. 
Таким образом, ссылка на национальные источники, на традиционную культуру, народный 
дух с богатыми ремёслами и ценными валентностями, которые становятся особенно 
значимыми в разных регионах Республики Молдова, где прикладное искусство имеет 
давние традиции и сохраняет педагогический потенциал в эстетическом воспитании и 
развитии индивидуумов. Активность учащихся и многие проблемы художественной 
деятельности юной личности остаются недостаточно изученными: среди них проблема 
причин и условий проявления творческой активности индивида, средств развития и ее 
эффективности. Поэтому возникла необходимость в проведении теоретического анализа и 
организации специальных экспериментальных исследований, направленных на выявление 
эффективных мотивационных средств развития творческого потенциала учащихся путем 
использования художественных промыслов во время занятий по труду и художественному 
воспитанию / профессиональному образованию. 

Концептуализация проблемы. Народный промысел / ремесло является одной из форм 
народного творчества по созданию художественных изделий утилитарного или 
декоративного назначения. Промыслы, как и ремесла, воспроизводятся на основе 
коллективного освоения творческого процесса (принципа), ручного / механизированного 
труда и преемственности традиций народного искусства в определённой местности (на 
основе Федерального закона РФ № 7 «О народных художественных промыслах» от 6 января 
1999 года, в редакции от 29. 07. 2017 г.)64. 

Народное искусство и традиционные ремёсла, восстанавливаемые и сегодня в рамках 
дополнительного, высшего и среднего художественного образования в РМ, накопили в себе 
богатство форм и интерпретаций. Все они основаны на почве вековых народных традиций 
бессарабского народа, имеют глубокие исторические корни, содержат особый символизм и 
идентичность этнокультуры.  

Как и в большинстве регионов России, Украины и других стран, в Молдове 
наблюдается разрозненное бытование отдельных видов и подвидов народных ремёсел 
(керамика, вышивка, ковроткачество, кузнечное дело, роспись, резьба, др.), снижение 
интереса учащихся к искусству и упадок национальной культуры в целом (а не развитие 

                                                             
64 Федеральный законом РФ № 7 «О народных художественных промыслах» от 6 января 1999 года (в редакции 
от 29. 07. 2017 г.). [Электронный ресурс]: сайт – электрон.дан. – ООО «НПП «ГарантСервис», 2018. – Режим 
доступа: http://www.garant.ru/hotlaw 3. 
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народного декоративного искусства). Вследствие чего в республике также констатируется 
серьезный культурный кризис (об этом уже упоминала этнолог Людмила Моисей)65.  

Гипотеза исследования. Подготовка детей / подростков к развитию своего творческого 
потенциала с помощью народных ремёсел будет успешной, если: 

– учащиеся позитивно относятся к развитию этнокультурных знаний, применению / 
возрождению художественных промыслов в процессе обучения художественным 
дисциплинам; 

– художественные ремёсла основаны на личном опыте (хранятся и почитаются в 
семье и т. д.), 

– учащиеся интересуются традициями предков с дошкольного возраста; 
– процесс познания и результат творчества неотделимы друг от друга; 
– оптимальный возраст учащегося должен составлять 10-14 лет (так как наиболее 

подходит для психолого-педагогического исследования и выявления максимально точных 
конечных результатов); 

– педагогическое взаимодействие выступает как общий процесс создания (между 
учителем и учеником), с аксиологической и технико-педагогической направленностью. 

Общие цели и задачи исследования. Целью данной работы является доказать важность 
обращения к родным истокам в рамках художественно-эстетического воспитания 
подростков и молодежи на богатом материале народной художественной культуры 
молдаван66.  

Цели и задачи экспериментального исследования авторов состоят в концептуализации 
и изучении народных ремёсел на уроках художественно-пластического воспитания 
(учеников); выявления психолого-педагогических особенностей, специфики феномена и 
комплексного обобщения результатов, полученных в результате экспериментальной работы, 
валоризации декоративных произведений / декоративных композиций в художественно-
воспитательном процессе. Разработка модели этно-художественной культуры воспитания 
детей путём освоения народных промыслов/ремёсел и их возрождения67. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в определении основ этно-
педагогического феномена, в интеграции концепций румынских / бессарабских 
художественных ремёсел в дидактическом процессе, художественно-пластическом 
образовании. 

Решение поставленной научной проблемы в наших научных исследованиях 
заключается в определении этно-педагогических основ, развитии этно-художественной 
культуры учащихся (в особенности, подростков, учеников 5-7-х классов), через интеграцию 
знаний о древних художественных промыслах. С научной точки зрения, разработки 
инновационной педагогической модели (ПМ) в этом русле очень необходимы, через 
эффективные методики покажут ценные результаты и, соответственно, приведут к 
повышению ценности / возрождению народных ремёсел и вековых традиций в стране. 

Степень изученности проблемы. Образовательно-воспитательный потенциал, 
основанный на изучении народных ремёсел, и его результативность состоит в 
систематизации, актуализации народных традиций и целостности всех компонентов в 
преподавательской деятельности. Как замечают российские педагоги, проблемы сохранения 
и консервации незыблемых традиций декоративно-прикладного искусства (художественных 
ремёсел) должны решаться на государственном уровне, и в первую очередь, «начиная с 

                                                             
65 Moisei L. Ornamentul – fenomenartistico – estetic: (Viziuni ontologice şi estetice asupra ornamenticii ţesăturilor 
tradiţionale). – Chişinău: Pontos, 2017 (Tipografia „Bons Offices”). – 272 p.: fig. tab. 
66 Тесленко В. В. Народные художественные промыслы Молдавии. Кишинев, 1978. 96 c. 
67 Попова, О. С. Народные художественные промыслы / О. С. Попова. – М., 1984. – 191 с. 
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начального художественного образования (детских школ искусств, детских художественных 
школ или детских школ ремёсел). В виду данной международной политики и стратегии, 
актуально и закономерно последующее развитие указанных направлений в учреждениях 
среднего профессионального и высшего образования» (Новочук П. А., Раннев А. О., 
г. Тамбов, Россия)68.  

В Молдове на данной проблеме акцентируют свое внимание такие педагоги и 
художники-практики, этнологи и культурологи, как А. Симак69, Л. Моисей70, В. Бузилэ71, 
Н. Силистрару72, Е. Аждер, О. Арбуз-Спатарь73, В. Грама, Е. Фрунзе, С. Плацинда и др. 

Аксиологические ориентации и этно-педагогические аспекты подобных исследований 
описаны многими исследователями XX-XXI вв. (Волков Г. Н.74, Власов В. Г., Болотских Е. Г., 
Беганов Ю. К., Арабов И. А., Амиргазин Е. С. из России, Постолаки Е.75, Зеленчук В., 
Силистрару Н., Бузенко А.76, Георгицэ Ч.77, Кукош К.78, Блага Л.79 и др. из Молдовы и 
Румынии). 

И всё-таки следующие важные фундаментальные положения не были полностью 
отражены в современной научной литературе, а именно: 

– народные ремёсла и промыслы являются частью национальной культуры, они 
поддерживают преемственность поколений, уважение к труду, дух трудящихся; 

– в художественных профессиях всегда создавались творческие возможности, 
позволяющие субъектам принимать оригинальные решения о традиционном и 
оригинальном синтезе при создании художественных произведений; 

– использование особенностей народных ремёсел направлено на воспитание у 
учеников таких личностных качеств, как усердие, самоотдача, инициативность, творческое 
отношение к работе и т. д. 

В проведенных авторами исследованиях был выбран специфический возраст для 
учащихся-испытуемых, 10-14 лет (по мнению российского исследователя, учителя Борчук 
Ангелины Васильевной, именно для этого возраста характерен максимальный подъем и 
развитие молодой личности, высокая степень усвоения материала). Именно в этот период у 
учеников нарастает творческое мышление, накапливается жизненный опыт, формируется 
самосознание, появляется чувство зрелости, потребность работать, желание стать 
творческим, независимым человеком, с разработанным жизненным планом как у студента. 
У учеников создается оригинальное видение мира, формируется менталитет, культурная 

                                                             
68 Новочук  П. А., Раннев А. О., Современные модели возрождения народных ремёсел в системе 
дополнительного образования детей. В: Санкт-Петербургский образовательный Вестник, 2018, с. 17-21. 
69 Simac A. I. Tapiseria contemporană din Republica Moldova. (Evoluţiatapiserieicontemporane din Republica Moldova 
înanii 1960-2000). – Chișinău. – Știința. – 2001. – 160 p. 
70 Bolfosu S., MoiseiL., Practici de valorificare a patrimoniului cultural în sistemul educational. În: Cercetarea și 
valorificarea patrimoniului cultural național și universal în sistemul educational. Culegere de studii. Ursu, V. (Ed.), 
Chișinău: „Garomont-Studio”, 2016, pp. 168-175. 
71 Buzilă, V., „Covorul tradiţional – parte din  matricea noastră culturală”, în Moldova, 2011, nr. 11 (12), pp. 14-19. 
72 Silistraru N., Buzenco A. Culturapopulară – model de educaţieşiconsiliere a părinţilor. În: „Arta şieducaţiaartistică”, 
Bălţi, 2013, 31-38 p. 
73 Arbuz-Spatari O., Simac A.,” Dezvoltareacreativitățiiartistice la studențiîncadrulcursului de artătextilă”: ghidmetodic 
/ Garomont Studio, Chișinău, 2012. – 251 p. 
74 Вoлкoв Г. Н. Этнoпeдaгoгикa: [Учeб. для cтyд. cpeд. и выcш. пeд. yчeб. зaвeдeний] / Г. Н. Вoлкoв – М.: 
Издaтeльcкий цeнтp „Aкaдeмия“, 1999. – 168 c. 
75 Постолаки, Е., Ротару, Л., Ла изворул артей популаре, Кишинэу, Лумина, 1988, 62 п.  
76 Buzenco A. Semnificaţii educative a culturiipopulare – model de educaţie. Ch.: UPS „IonCreangă”, 2014, 63-66 p.  
77 GheorghiţăС., Fundamenteetnopedagogiceşietnografice ale dezvoltăriicapacităţilor creative la studenţi, Teza de 
doctor în pedagogie, 2007. 
78 Cucoş C. Dimensiuniculturaleşiinterculturale. Iaşi: Polirom, 2000, 288 p. 
79 Blaga, L., Trilogia culturii, Bucureşti, Humanitas, 2011, 502 p. 
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идентичность, другие важные аспекты личности (упоминает Неменский Б. М., 
Выготский Л. С., Теплов Б. М., Толстых Н. Н., Шпрангер Э. и др.) 

Важно, что применение народных традиций и молдавских ремёсел на уроках 
художественного воспитания (для подростков) также способствует консолидации, 
обновлению, возрождению этнических явлений и национальных черт. 

«Школу ремёсел» (программа по изучению ремёсел российских педагогов) можно 
считать совершенно новым институтом в системе дополнительного образования детей в 
современном обществе. Технологии различных видов народных ремёсел рассмотрены в 
работах И. В. Ловцовой, П. Д. Бобикова, Т. А. Матвеевой, И. И. Яковлева, Ю. Д. Орлова, пишут 
Новочук П. А.,Раннев А. О. 

Исследованиями в области методики обучения детей народным ремёслам в России 
занимались: Е. И. Абакумова, С. М. Аглаева, С. В. Белоус, А. В. Бычков, Г. Н. Иванов, 
Д. М. Скильский, И. М. Фадеева, Новочук П. А. и Раннев А. О.80 

Основная часть исследования. На современном этапе развития общества внезапно 
возросла потребность учеников и студентов в ознакомлении с традициями народной 
культуры и художественных промыслов, отражающими идеалы молдаван и систему 
духовных ценностей всего народа. И в первую очередь эта проблема нашла отражение в 
использовании особенностей технологии художественных ремёсел. В качестве примера 
воплощения традиций традиционного орнамента и характеристик текстиля можно привести 
этнологические исследования и онтологические видения историка-этнолога ИКН Людмилы 
Моисей81, которые уже активно внедрены этнологом и другими учителями в учебно-
воспитательный процесс студентов высших художественных учебных заведений в Кишинёве 
с 2017-го года82 (ГПУК, AMTИИ). 

Задачей же авторов является пробудить сознание всего общества, и педагогов, и 
учащихся, и остального населения, развить искренний интерес к культурно-историческому 
наследию молдаван и возрождению традиционных народных ремёсел.  

В ходе преподавания дисциплин художественно-эстетического цикла на базе 
традиционного искусства у детей и подростков активно развиваются творческие 
способности, открывается духовное начало, пробуждается патриотический дух и любовь к 
традициям.  

Какие меры уже предприняты в ряде соседних стран? Так, в России в 1990 году по 
инициативе множества предприятий в «целях сохранения и защиты народных 
художественных ремёсел в условиях современной рыночной экономики, в федеральных и 
региональных органах власти была создана Ассоциация «Народные художественные 
промыслы России»»83. В настоящее время она «насчитывает 250 организаций народных 
художественных промыслов» в 62 регионах страны. «В Ассоциацию входят 10 учебных 
заведений, осуществляющих подготовку специалистов для предприятий народных 
промыслов и ремёсел»84. Но, как отмечают заграничные авторы, несмотря на предпринятые 
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дополнительного образования детей. В: Санкт-Петербургский образовательный Вестник, 2018, с. 17-18. 
81 MoiseiL. Ornamentul – fenomenartistico – estetic: (Viziuni ontologice şi estetice asupra ornamenticii ţesăturilor 
tradiţionale). – Chişinău: Pontos, 2017 (Tipografia „Bons Offices”). – 272 p.: fig. tab. 
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от 29. 07. 2017 г.). [Электронный ресурс]: сайт – электрон.дан. – ООО «НПП «ГарантСервис», 2018. – Режим 
доступа: http://www.garant.ru/hotlaw. 
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дополнительного образования детей. В: Санкт-Петербургский образовательный Вестник, 2018, с. 17-18. 
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меры усиления, развития ремёсел, остро встал вопрос и о приумножении профессиональных 
мастеров, талантливых педагогов и ремесленников. Одним из способов решения проблемы 
на общенациональном уровне является ежегодное проведение форумов, выставок, 
фестивалей, ярмарок по республике. Другим же косвенным способом – «различные формы 
обучения» ремёслам (курсы, мастер-классы, др.), где должны быть задействованы 
государственные, бюджетные и коммерческие учреждения, различные творческие центры. 
Например, в самом сердце нашей столицы недавно открылся центр инноваций и 
креативного творчества Арткор при Академии Музыки, Театра и Изобразительных искусств 
(весна, 2019). См. Рис. 1. 

 
Рис. 1. ARTCor, 2019. Вид здания спереди, сбоку. Задняя часть Академии Музыки, Театра и 

Изобразительных искусств, 3-ий художественный блок. 
 

                             
Рис. 2. Скульптура педагога АМТИИ, 
Члена СХ РМ, Василе Ситарь, вблизи 

центра Арткор. 

Рис. 3. Здание Арткор изнутри (зал). 
 (Фото: Аурелия Карпов и Василе Ситарь) 
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Стоит отметить и республиканский творческий центр Артико, арт-студию Пикассо, 
студия Арт-Атрибут, художественный лицей И. Виеру, художественный колледж 
им. А. Плэмэдялэ и др.  

 

 
 

Рис. 4. Республиканский центр для развития детей и молодёжи, Кишинёв, РМ, АРТИКО. 
(Фото: интернет-ресурсы) 

 
 
 

 
 

Рис. 5. Занятия по художественному творчеству, Студия Эмоции и цвет  
(для детей и взрослых), Кишинёв, 2017-2018. 

(Фото: Теодор Стратулат, основатель проекта) 
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Рис. 6. Занятия по художественному творчеству, Студия Эмоции и цвет  
(для детей и взрослых), Кишинёв, 2017-2018. Справа: Ю. Бабина с дочерью. 

(Фото: Теодор Стратулат и Юлиана Бабина) 

 

 
Рис. 7. Выставка Этно, CUCUTENI, «InSpiritus». Здание отеля Blue Radisson Leogrand, 

Кишинев, РМ, март-апрель, 2019. 
(Фото: Анжела Юрку, основатель выставки, проекта) 

 

 
Рис. 8. Анжела Юрку и экспозиция Кукутень, Кишинёв, 2019. 

(Фото: Анжела Юрку и Юлиана Бабина) 
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Рис. 9. Экспозиция Кукутень, (около 100 работ авторов с разных стран, 

 в том числе и автора из Польши, слева), Кишинёв, 2019. 
(Фото: Юлиана Бабина) 

 
 

 
Рис. 10. Анжела Юрку и Арт-Студия Пикассо,  

занятия по традиционному ткачеству, Кишинёв, 2019. 
(Фото: Анжела Юрку, сайт Арт-студия) 



61 

 
Рис. 11. Арт-Студия Пикассо, занятия по художественной керамике,  

руководитель кружка педагог-керамист Елена Фрунзе, Кишинёв, 2019. 
(Фото: Анжела Юрку, сайт Арт-студия) 

 

 
Рис. 12. Арт-Студия Пикассо, занятия с подростками по художественной керамике,  

урок вела мастер Валентина Секриеру, Кишинёв, 2019. 
(Фото: Анжела Юрку, сайт Арт-студия) 

 
Несмотря на то, что при обучении ремёслам в процессе художественного воспитания, 

требуются максимальная сосредоточенность, терпение и физическая выносливость, помимо 
творческого потенциала молодой личности и накопленных знаний, к самой подходящей 
категории учащихся относятся дети и подростки. Именно для детей овладение набором 
необходимых навыков, знаний и умений будет бесценным опытом и принесет им 
положительные результаты в будущем. 
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Рис. 13. Автор – Инна Исак. Ателье Арт-Атрибут, Кишинев, 2017-2018.  

Справа – детский лагерь, Радость, ГУМ, волонтёрство, июль 2019.  
 

 
Рис. 14. Результаты творческой деятельности детей, слева – роспись пасхальных яиц, 

справа – оригинальные изделия к весеннему национальному празднику Мэрцишор, Кишинев 
(Фото: личный архив И. Исак) 

 
Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день существуют социально-

экономические и административные предпосылки для возрождения и развития народных 
промыслов и ремёсел. Процесс этот будет возможен при организации четкого 
взаимодействия общественного и административного ресурсов. Однако не решён вопрос о 
кадровом потенциале мастеров85.  

Второй проблемой можно считать немногочисленность в Молдове настоящих 
педагогов-Мастеров, профессионально владеющих старинными народными ремёслами86. И 
воссоздать новый пласт носителей народной традиционной культуры, профессионалов, 
педагогов-практиков и теоретиков в народном искусстве не так просто. Как предлагают 
российские ученые, для выявления наиболее эффективных методик и инновационных 
технологий обучения народным ремёслам в рамках среднего и дополнительного 
образования (кружки), необходимо рассмотреть деятельность в стране различных типов 
учреждений с профилем искусство. Посещение художественных / народных кружков 
подростками является необходимостью, опорой современного образования. В будущем 
                                                             
85 Meşteşuguri populare artistice în învăţământul special: Ghid metodic pentru cadrele didactice. / coord. şt.: Anatol 
Danii,... – Ch.: Univers Pedagogic, 2006 (F. E.-P. „Tipogr.Centrală”). – 120 p. 
86 Ligor, D., Tehnici de ţesut şi ornamentare / D. Ligor, M. Docheru, E. Postolachi // De la fibră la covor. – Bucureşti, 
1998. – р. 38-53. 
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приобщение детей с раннего возраста к родным истокам послужит мотивацией к 
самопознанию или выбору определенной профессии в искусстве. 

Устройство при средних профессиональных учреждениях (гимназиях) специальных 
учебных мастерских и совместное интегрированное обучение учащихся прикладным 
научным знаниям и традиционным ремёслам, может оказаться целесообразным решением 
поставленных проблем. 

 

 
Рис. 15. Места проведения занятий, мастер-классов.  

Справа – зал Арткор, лето, 2019 
(Фото: И. Исак, сайт Арткор) 

 

Важно, чтоб художественно-творческий процесс в детских школах и учреждениях 
разного типа был методически грамотно выстроен педагогами, с учетом возрастных и психо-
физиологических особенностей, национальных традиций и этнокультурных черт. Анализ 
существующих на сегодняшний момент моделей возрождения народных ремесел в системе 
среднего и дополнительного образования в Молдове и за рубежом, позволяет нам  
разработать четкую стратегию и следом учебную программу «Школа ремёсел» для детских 
творческих центров столицы и гимназий (по примеру российских авторов). Данный 
образовательный курс предусматривает практическую направленность, в рамках которого 
дети, в основном 10-17 лет,ознакомятся с основами народных ремёсел молдавского края. 

В течение обучения дети постигают не только технологические и технические приемы 
ремесла, но и терминологию предмета, и специфические традиционные черты молдавского 
народа. По окончанию курса, кружка по выбранному направлению, как правило, учащимися 
представляется результат их практической творческой деятельности (в виде готового 
художественного изделия, росписи на стекле, керамики, текстиля, гобелена, др.).  

 

 
Рис. 16. Роспись на стекле акрилом, на ткани. Детские работы. 

(Фото: И. Исак) 
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Выводы. Наши педагогические исследования, проведенные с 2015-го года, в рамках 
аспирантуры при ГПУ Крянгэ, показывают, что самой эффективной формой возрождения 
народных ремёсел в Молдове, в системе среднего / высшего и (в обязательном порядке) 
дополнительного художественного образования может служить интегрированная 
экспериментальная программа по обучению молдавским народным ремёслам. На базе 
курса «Школа ремёсел», следуя примеру российских ученых, педагогов-практиков, мы 
постараемся разработать специальную программу для детей и подростков и постепенно 
внедрить ее в художественных учреждениях различного типа.  

Отметим, что данный курс и современные методики обучения художественному 
творчеству могут позволить осуществить учебно-воспитательный процесс с учётом всех 
необходимых организационно-педагогических условий индивидуальных психо-
физиологических особенностей подростков. Но, главное, способствует внедрению в 
образовательный процесс современного этнокультурного регионального компонента и 
возрождению забытых народных молдавских ремёсел. 

Рекомендации. На основании данных экспериментальной работы мы рассмотрим и 
предложим следующее: 

– Учреждениям с художественным профилем предлагается принципиально новая 
концепция, методологии художественно-пластического воспитания, основанные на 
ремесленных традициях и художественных промыслах молдаван; 

– Разработчики учебных программ обязаны включать в единицы содержания 
этнические источники / ценности – художественные промыслы / ремёсла в качестве 
незаменимой методологической поддержки для развития у учащихся определенных 
навыков, художественного потенциала, этно-художественной культуры, что способствует 
возрождению и обновлению национальных особенностей молдаван, народных ремёсел и 
других этнических явлений; 

– Преподавателям, осуществляющим художественное воспитание (технологическое), 
предлагаются методические рекомендации по разработке проектов и проведению учебно-
творческого процесса, а также оценивания уровня восприятия учащимися этнокультурных 
ценностей (в рамках проектов повышения ценности материального и нематериального 
культурного наследия в республике) в соответствии с разработанной педагогической 
моделью. 
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1.6. General characteristics of innovation in the educational process of preparation  
of future physical therapy, ergotherapy 

 
1.6. Загальна характеристика інновацій у навчальному процесі підготовки  

майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії 
 
Поняття «інновація» з’явилося в дослідженнях культурологів у ХІХ ст. й означало 

введення певних елементів однієї культури в іншу.87 На думку інших учених, поняття 
«інновація» почало входити в педагогічну науку в 40-ві роки і вважається «однією з 
найважливіших форм прояву сучасної науково-технічної революції».88  

У 30-ті роки ХХ ст. в обіг введено такі поняття, як «інноваційний процес», «інноваційна 
політика фірми». У цей період було визначено, що термін «інноватика» (наука про 
нововведення) виник «як відбиток гострої потреби фірм у діяльності з розроблення й 
впровадження нових послуг, ідей».  

Нині інноватику вважають окремим розділом наукових знань, в якому досліджують 
впровадження нових розробок на міждисциплінарних засадах. Так, наприклад, у соціології 
інновацію розглядають  як цілеспрямовану зміну, що вносить нові для системи елементи до 
певної соціальної одиниці – організації, групи, громади, суспільства.89 У сфері освіти як 
інновацію розуміють усе, що пов’язано із процесами створення нового в педагогічній 
діяльності.  

Розглянемо, чим зумовлена потреба впровадження інновацій у навчальний процес.  
І. Традиційна форма навчання, яка була основною у закладах вищої освіти і школі, не 

забезпечувала відповідного рівня знань студентів, тому що була спрямована на валовий 
випуск фахівців. Основний її недолік – пасивність навчання, що, як вказує Ю. Васько, є 
наслідком двох причин:  

– по-перше, у дидактиці основну роль відводили пам’яті – значну кількість матеріалу 
слід було запам’ятовувати, при цьому основну роль відігравав учитель, що призводило до 
зниження ролі підручника, журнальних статей, додаткової інформації, тобто самостійної 
роботи, до обмеження рівня знань учнів інформацією, отриманою від викладача, тобто 
відбувалося формування фахівців, не спроможних до прийняття самостійних рішень;  

– по-друге, низький рівень розвитку психології навчання призвів до ототожнення і 
буквального запам’ятовування, а для формування професійних якостей майбутніх фахівців на 
перше місце необхідно ставити розвиток мислення та самостійної діяльності.  

Основними недоліками традиційної системи навчання слід вважати:  
1) недостатню ефективність керівництва навчальним процесом;  
2) відсутність чіткого визначення вимог до спеціаліста;  
3) неефективне використання індивідуальних здібностей студентів і їх активності;  
4) типові недоліки лекційного викладання;  
5) недостатній «зворотний зв’язок» між викладачем і студентом;  
6) нераціональне використання робочого часу викладачів і студентів;  
7) недостатнє використання сучасних технічних засобів;  
8) мала ефективність контролюючої системи. 
Водночас ця технологія має й позитивні риси, які потрібно враховувати під час 

розроблення інших технологій:  
                                                             
87 Васьков Ю. В. Сучасні освітні інноваційні концепції. Педагогічні теорії, технології, досвід. Харків, 2000. 120 с. 
88 Загвязинский В. И., Атаханов Р. А. Методология и методы психолого-педагогического исследования. Москва: 
ИЦ «Академия», 2001. 208 с. 
89 Микляева А. В. Социальная идентичность личности: содержание, структура, механизмы формирования: 
монография Санкт-Петербург: РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. 347 с. 
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1) наявність єдиного розкладу занять; 
2) спільність інтересів і вподобань учнів і студентів одного віку; 
3) менші матеріальні затрати, оскільки навчається відразу значна кількість людей; 
4) певна логічність організації навчального процесу.  
ІІ. Введення індивідуального й особистісно орієнтованого підходів потребує змін у 

змісті, формах, організації і методах навчання під час самостійної роботи студентів.  
На думку багатьох дослідників, традиційна система вже не забезпечувала необхідного 

рівня знань, тому виникла потреба змінити систему навчання, що було реалізовано 
впровадженням модульного навчання.90  

У дослідженнях ми використовували праці А. Алексюка, В. Нуждіна, Л. Романишиної, 
І. Хмеляр, Н. Шиян та ін. На їх основі ми зробили висновок про те, що навчальний процес 
потрібно організовувати так, щоб студент був зацікавлений здобувати знання не епізодично, 
а систематично, оцінюючи свій рівень підготовки, одержуючи позитивні емоції у процесі 
навчання.  

Одним із напрямів впровадження інновацій є педагогічні технології. На сучасному етапі 
розвитку освіти впровадження інноваційних технологій є актуальним питанням, тому можна 
виокремити низку напрямів дослідження:  

− поняття «інноваційні процеси» в педагогічній науці (В. Беспалько, М. Скаткін, 
В. Сластьонін);  

− освітні технології (О. Пехота, С. Сисоєва);  
− інтерактивні технології навчання (О. Пометун).  
Сучасні освітні інноваційні концепції розглянуто в дослідженнях Ю. Васькова, М. Євтуха 

стосовно навчального процесу загальноосвітніх навчальних закладах, однак вища школа 
залишається поза увагою вчених.91 

На нашу думку, для впровадження інновацій у навчальний процес необхідно визначити 
особливості структури навчального предмету, адже інновації в навчальному процесі 
розпочинаються з удосконалення змісту навчальної дисципліни.  

Розглянемо особливості вдосконалення змісту навчального предмету. Так, за 
П. Сікорським, «навчання – це така цілеспрямована педагогічна взаємодія вчителя і учнів, яка 
забезпечує виховання, розвиток і саморозвиток суб’єктів учіння, засвоєння ними необхідних 
знань, навичок і вмінь, методів пізнання навколишнього світу».92  

На думку М. Кларіна, педагогічна технологія має відповідати трьом аспектам:  
1) науковому – педагогічні технології є частиною педагогічної науки, що вивчає і 

розробляє цілі, зміст та методи навчання, проектує педагогічні процеси;  
2) процесуально-описовому – необхідно розробити опис (алгоритм) процесу, визначити 

сукупність цілей, змісту, методів і засобів для досягнення планованих результатів навчання;  
3) процесуально-діючому – слід передбачити можливість вталення технологічного 

(педагогічного) процесу, функціонування всіх особистісних, інструментальних і 
методологічних педагогічних засобів.  

У статті А. Кучеренка вказано, що організація та керування професійною підготовкою 
фахівців ґрунтуються на визначеній базі, яка містить такі складові: 

– банк педагогічних технологій, інформаційну базу їх концепцій, алгоритмів, навчально-
методичного забезпечення;  

                                                             
90 Михеева Т. Г., Алексеева Т. И., Шевкунова В. П. Об оценке уровня подготовки студентов на основе банка 
модульно-профессиональных ситуаций // Проблемы высшей школы. 1992. Вып. 76. С. 29-34 с. 
91 Євтух М. Б., Сердюк О. П. Дидактичні проблеми проектування навчальних занять в умовах вищої школи // 
Теоретичні питання освіти та виховання: зб. наук, пр. Київ: КДЛУ, 2000. Вип. 9. С. 23-30. 
92 Сікорський П. І. Модульно-рейтингова система навчання в ліцеях: навч.-метод. посіб. Львів: Академічний 
експрес, 1997. 96 с. 
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– критерії вибору педагогічної технології, вихідні позиції проектування нової освітньої 
практики;  

– механізми включення (розроблення, засвоєння, використання, впровадження 
інноваційної педагогічної технології в реальний навчально-виховний процес).  

Для ефективного впровадження будь-якої технології навчання необхідно з’ясувати, що 
становить собою навчальний предмет. У сучасній науковій думці стосовно навчального 
предметаіснують три погляди:  

1) навчальний предмет має бути «скороченою і спрощеною копією конкретної науки». 
На думку О. Пометун, наука є не тільки сукупністю ідей, фактів, одержаних у процесі 
пізнання, й часткою людської діяльності, спрямованої на пізнання природи і суспільства; 

2) навчальний предмет не є наукою, у нього інші мета і завдання, тому його необхідно 
спеціально конструювати, відбирати науковий матеріал; 

3) навчальний предмет не можна зводити тільки до знань: студент повинен засвоювати 
їх не споглядально, а у формі предметно-чуттєвої діяльності. 

В ході дослідження ми визначили, що для кожної дисципліни існує своя модель, 
основою якої є загальнодидактична: 

1) ураховання у процесі відбору змісту освіти необхідності формування в суб’єкта 
навчання загальнолюдських цінностей; 

2) передбачення можливості ознайомлення суб’єкта навчання з різноманітністю 
цінностей, які існують в навколишньому світі; 

3) створення у змісті освіти умов для оцінювання цінностей, надання можливості 
суб’єкту навчання керуватися ними в житті і своїх діях.  

Наші дослідження показали, що застосування модульних варіантів програм сприяє 
ефективності кожної інноваційної технології. Саме тому значну увагу ми приділили саме 
модульній технології, яка є універсальною і може постійно вдосконалюватися, що і було 
використано у процесі формування професійної ідентичності. 

Кожний педагогічний процес характеризується певною моделлю його організації. 
Розподілитиїх можна за такими показниками:  

1) спрямованість педагогічного процесу, його мета і результат;  
2) специфіка взаємодії основних учасників педагогічного процесу;  
3) принципи відбору й організації змісту освіти, процесу навчання;  
4) використовуваний педагогічний інструментарій;  
5) спосіб погодження цілеспрямованої і стихійної соціалізації індивіда;  
6) особливості взаємодії освітніх інститутів, їх суспільна орієнтація. 
За результатами досліджень Л. Пуховська запропонувала трирівневу модель історико-

педагогічного процесу:  
– перший рівень –педагогічні парадигми, в яких на підставі певної педагогічної ідеології 

та філософії освіти розробляють педагогічне цілепокладання; 
– другий рівень – соціально-індивідуальна та гуманістична виховні парадигми, що 

передбачають опрацювання соціального замовлення як загальної мети;  
– третій рівень – реалізація побудованих виховних парадигм через моделі педагогічної 

діяльності в межах системи освіти.  
Рівнева підготовка зумовила впровадження наприкінці ХХ ст. парадигмального підходу, 

що сприяло проникненню інновацій у навчально-виховний процес освітніх закладів.  
Вивчення провідних парадигм професійної підготовки фахівців з фізичної терапії, 

ерготерапії за кордоном, дає змогу зробити висновок, що основним напрямом є 
впровадження персональної траєткорії в освіті, яка задовольняє індивідуальні потреби і 
інтереси особистості. 
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Підтримуємо думку науковців, що індивідуальність – це неповторне поєднання 
природних і набутих у процесі соціалізації рис і здібностей індивіда. Індивідуальність має 
особливе значення у формуванні професійної ідентичності фахівця, яка характеризується 
багатогранними вміннями, професійною необмеженістю, поєднанням здібностей індивіда, 
здатністю в разі потреби швидко оволодівати іншими видами діяльності.  

Поняття «індивідуалізм» дослідники розглядають як принцип ідеології та моралі, згідно 
з яким інтереси окремої особи вищі за інтереси суспільства, колективу. Є певна спільність між 
поняттями «особистість» та «індивід», тому якособистість ми розглядатимемо індивіда, 
який усвідомлює та реалізовує свою індивідуальність. Таке розуміння забезпечує бачення 
особистості фахівця з метою пошуку спеціальних ефективних методик навчання у ЗВО, 
вибору найдоцільнішого проекту навчального процесу.  

Інноваційна педагогічна діяльність пов’язана зі зміною традиційних штампів, 
стереотипів у навчанні, тому виховання і розвиток студента виходять за межі звичайних дій. 
Забезпечення інноваційної діяльності відбувається на основі соціокультурних, морально-
духовних факторів.93 

Зупинимося на характеристиці інноваційних технологій, які сприяють формуванню 
професійної ідентичності майбутніх фахівців.  

Модульні технології навчання. З огляду на те, що модульна технологія є основою для 
інших, від правильності її організації залежить ефективність дієвості інших технологій. 
Модульну технологію в сучасному вигляді запропонував американський педагог 
Дж. Расселом. В основу технології покладено принцип автономних змістових одиниць – 
«мікрокурсів»,які можна вільно об’єднувати між собою в межах однієї або кількох 
навчальних програм. Визначення вмісту частки навчального матеріалу залежало від 
конкретних дидактичних завдань, які ставив перед собою педагог.  

Нині конкретні технології навчання необхідно спрямовувати на особистість 
студента,тому їх розробленняпередбачає дотримання певної послідовності:  

− визначення кінцевого продукту діяльності;  
− виділення частини кінцевого продукту діяльності;  
− окреслення основних дій, засобів, методів досягнення, а також навчального 

матеріалу, необхідного для формування певної навички;  
− визначення методів контролю за виконанням сформованих навичок і вмінь;  
− створення системи корекції, виправлення виконуванихдій.  
Модульна технологію впроваджують за такими етапами:  
І – ознайомлення з основами модульного навчання;  
ІІ – створення модульного варіанта програми;  
ІІІ – визначення основних методів, форм і засобів навчання;  
ІV – визначення методів і форм контролю;  
V – забезпечення відповідними навчально-методичними матеріалами;  
VІ – розробка технологічної карти студента та викладача. 
Вказані етапи були використані під час розроблення програм зіспецкурсів. 
Ми розглянули кілька видів модульних технологій, серед яких меті нашого дослідження 

відповідають такі: модульно-розвивальна, модульно-кредитна, кредитно-трансферна, 
модульно-рейтингова. Найбільш значущими для формування професійної ідентичності є 
модульно-рейтингова, модульно-кредитна і кредитно-трансферна технології, що повністю 
базуються на модульній технології. Серед інших ми використовували інформаційні освітні 
технології, дослідницьку, проектну, інтерактивні технології.  

                                                             
93 Сікорський П. І. Теорія і методика диференційованого навчання. Львів: СПОЛОМ, 2000. 421 с. 
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Стисло охарактеризуємо ці технології, оскільки їх вплив на формування професійної 
ідентичності є значущим.  

Технологія модульно-рейтингового навчання базується на мобільності модульної 
побудови змісту освіти, творчій самостійній пізнавальній діяльності викладачів і студентів, 
оновленому та збагаченому рейтинговому контролі знань, співпраці всіх учасників 
навчально-виховного процесу. Активність, самостійність, мобільність, 
конкурентоспроможність, творчість та ініціатива, прагнення до самореалізації – перспективні 
якості студента, які формуються під час модульно-рейтингового навчання.94 Модуль при 
цьому розглядають як логічно завершену частину теоретичних знань і практичних умінь з 
певної навчальної дисципліни, а рейтинг – як позицію студента у групі за результатами 
навчання з певного предмета, визначену за рейтинговим показником (процентним 
співвідношенням суми опорних оцінок з усіх модулів до суми максимально можливих).95 

У межах навчального предмета кожен модуль за змістом пов’язаний із попереднім і 
наступним. Їх матеріал поділено на структурні частини – навчальні елементи, для яких 
вказують мету вивчення та наводять потрібні методичні рекомендації. Кожен навчальний 
елемент є автономною частиною навчального процесу. Засвоєння модуля починають зі 
вступної оглядової лекції загального змісту, де задають орієнтири предметного курсу, який 
вивчають. Подальшими видами діяльності студентів є консультації, індивідуальна самостійна 
робота, тьюторські заняття, які можна розглядати як семінарські, практичні та лабораторні 
роботи. На практичних заняттях використовують різноманітні форми навчальної діяльності: 
групову і парну роботу, дискусії, дебати, міні-конференції, проектну роботу, вирішення 
проблемних завдань, рольові та ділові ігри тощо. Усе це становить зміст окремого модуля.  

Кожен модуль відповідного навчального курсу передбачає певний обсяг знань, умінь і 
навичок, якими повинен оволодіти студент, перелік теоретичних і практичних завдань, які він 
має виконати. Студент сам обирає доступний йому варіант запропонованих завдань 
відповідно до своїх можливостей. Він повинен знати вимоги до змісту кожного навчального 
елемента на конкретному рівні. Виконуючи завдання високого рівня, студент опрацьовує 
додаткову літературу, пише творчу роботу, реферат, резюме, роздум, розробляє прилади та 
ін. За домовленістю з викладачем зміст модуля студент може здати швидше, 
використовуючи вільний час на задоволення інших навчальних інтересів. Кожен модуль 
передбачає кілька видів контролю: тестування, семінар, навчальну практику, колоквіум, 
реферат тощо.  

Результати кожного виду контролю виражають певною кількістю балів – залежно від 
значущості навчального матеріалу та особливостей виду контролю. Модульно-рейтингова 
оцінка складається із суми показників успішності за передбачені цим модулем види 
контролю: вступний, поточний, підсумковий і відтермінований. Після вивчення певного 
модуля рейтинг виводять у балах на кожного студента.  

Модульно-рейтингова технологія передбачає послідовне засвоєння навчального 
матеріалу цілісними, логічно впорядкованими й обґрунтованими частинами (модулями), а 
результати перевірки знань є підставою для визначення рейтингу студента серед 
одногрупників.  

Впровадження цієї технології істотно вплинуло на формування професійної ідентичності 
майбутніх учителів: спонукало студентів здобувати знання самостійно, користуватися 
методичними порадами педагога, але при цьому було враховано індивідуальні здібності 

                                                             
94 Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности. Москва: Аспект 
Пресс, 1995. 271 с. 
95 Ермолаева Е. П. Социальные функции и стратегии реализации профессионала в системе «человек – 
профессия – общество» // Психологический журнал. 2005. Т. 26. № 4. С. 30-40. 
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студентів, їх темперамент, сформованість професійних інтересів, формування власного «Я». 
Однак технологія потребує значних витрат часу на її розроблення, перевірку завдань модуля, 
рівня знань, умінь і навичок студентів.  

Модульно-рейтингова технологія сприяла формуванню професійної ідентичності в 
майбутніх фахівців з фізичної реабілітації, оскільки послідовне засвоєння навчального 
матеріалу цілісними, логічно впорядкованими й обґрунтованими частинами (модулями) 
сприяє розвитку когнітивного компонента, розвиває навички самостійно-пізнавальної 
діяльності.  

Кредитно-модульна система організації навчального процесу підготовки фахівців 
відкриває нові можливості в системі вищої школи. Її впровадженню сприяли такі чинники: 
мотивація навчання, потреба в навчанні, обсяг навчальної діяльності, регулярність і 
систематичність навчання, активність студентів у навчанні, застосування знань з практики, 
вид і характер навчальної діяльності, рівень підготовленості студентів, періодичність 
контролю та перевірки знань, обсяг та особливості  самонавчання, форми викладення 
навчального матеріалу, тип і структура навчального заняття, психологічні умови навчання, 
засоби навчання, стиль відносин між викладачем і студентом і т.д.  

Метою впровадження кредитно-модульної системи є:  
− досягнення відповідності стандартам європейської системи освіти, яка базується на 

уміннях і навичках, надбутих випускником;  
− затребування українських освітянських кваліфікацій європейським ринком праці;  
− затвердження загальноприйнятої та порівняльної системи освітньо-кваліфікаційних 

ступенів;  
− впровадження стандартизованого додатка до диплома, модель якого розроблено 

відповідно до європейської системи, міститься докладна інформація про результати 
навчання випускника;  

− стимулювання викладачів і студентів вищих навчальних закладів до вдосконалення 
системи об’єктивного оцінювання якості знань;  

− забезпечення прозорості системи вищої освіти та академічного професійного 
визнання кваліфікацій (дипломів, ступенів, посвідчень та ін.).  

Для впровадження такої технології було використано, крім загальноприйнятих, 
специфічні принципи: порівняння трудомісткості кредитів (полягає в досягненні кожним 
студентом встановлених ЕСТS норм, які забезпечують академічну мобільність студентів, 
державне й міжнародне визначення результатів дослідження); кредитності (полягає в 
декомпозиції змісту освіти й навчання на відносно самостійні частини); модульності 
(визначає підхід до організації оволодіння студентами змістовими модулями та проявляється 
через специфіку модульного навчання); методичного консультування; організаційної 
динамічності.96  

Кредитно-модульна технологія організації навчального процесу поєднує модульну 
технологію навчання та залікові освітні одиниці, так звані залікові кредити. На думку 
В. Ортинського, застосування кредитно-модульної технології передбачає дотримання таких 
принципів: 

1) порівняльної трудомісткості кредитів – полягає в досягненні кожним студентом 
встановлених ЕСТS норм, що забезпечують йому академічну мобільність, державне і 
міжнародне визнання результатів освіти на конкретних етапах виконання індивідуального 
навчального плану; 

                                                             
96 Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности. Москва: Аспект 
Пресс, 1995. 271 с. 
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2) предметності – передбачає декомпозицію змісту освіти й навчання на єдині та 
відносно самостійні за навчальним навантаженням студентів частки, які забезпечують: 

а) на рівні індивідуального навчального плану – набір (акумулювання) заданої 
трудомісткості кількості кредитів, які відповідають розрахунковій нормі виконання студентом 
навчального навантаження в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу; 

б)на рівні вивчення навчальної дисципліни – набір (акумулювання) заданої для певної 
дисципліни кількості кредитів, що передбачають виконання необхідних видів діяльності за 
програмою вивчення навчальної дисципліни; 

3) модульності – визначає підхід до організації оволодіння студентом змістовими 
модулями і виявляється через специфічну для модульного навчання організацію методів і 
прийомів навчально-виховних заходів, основним змістом яких є активна самостійна творча 
пізнавальна діяльність студента; 

4) методичного консультування – полягає в науковому та інформаційному забезпеченні 
діяльності учасників освітнього проекту; 

5) організаційної динамічності – передбачає забезпечення можливості змінити зміст 
навчання з урахуванням динаміки соціального замовлення й потреб ринку праці; 

6) гнучкостіта партнерства – полягаєв побудові системи освіти, відповідно до якої зміст 
навчання і шляхи досягнення цілей освітий професійної підготовки відповідатимуть 
індивідуальним можливостям і потребам студента; 

7) пріоритетності змістової та організаційної самостійності і зворотного зв’язку – 
передбачає створення умов організації навчання, які можна вимірятий оцінити результатами 
самостійної пізнавальної діяльності студентів;  

8) науковості та прогностичності – полягає в побудові (встановленні) стійких зв’язків 
міжзмістом освіти зі науковими дослідженнями;  

9) технологічності та інноваційності – передбачає використання ефективних 
педагогічних та інформаційних технологій, що сприяють якісній підготовці фахівців з вищою 
освітою та входженню в єдиний інформаційний і освітній простір;  

10) усвідомленої перспективи – полягає в забезпеченні умов для глибокого розуміння 
студентом цілей освіти та професійної підготовки, а також можливості їх успішного 
досягнення;  

11) діагностичності – сприяє забезпеченню об’єктивного оцінювання рівня досягнення й 
ефективності цілей освіти та професійної підготовки.97  

Кредитно-трансферна система організації навчального процесу – це модель 
організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій 
навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів).  

Важливими завданнями підготовки фахівців в умовах кредитно-трансферної технології 
навчання є забезпечення якісної ступеневої освіти, орієнтування на особистість майбутнього 
фахівця, створення умов для оновлення змісту і форм організації навчально-виховного 
процесу, впровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій, формування 
системного педагогічного мислення, професійної самосвідомості.  

Для реалізації кредитно-трансферної технології слід дотримуватися 
загальнодидактичних вимог (послідовності та систематичності навчання, свідомості, 
самостійності й активності в навчанні, індивідуалізації та диференціації, професійної 
спрямованості, науковості, оптимізації, емоційності, зв'язку теорії з практикою) і специфічних 
принципів підготовки (модульності, системності, технологічності й інноваційності, 
діагностичності, пріоритетності змістовної та організаційної самостійності, суб'єктності 

                                                             
97 Ермолаева Е. П. Социальные функции и стратегии реализации профессионала в системе «человек – 
профессия – общество» // Психологический журнал. 2005. Т. 26. № 4. С. 30-40. 
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освітнього процесу, особистісного цілеспрямування, емоційно-ціннісної орієнтації 
навчально-виховного процесу, адекватності форм взаємодії суб’єктів навчання рівнями 
засвоєння предметного змісту діяльності та рівнями саморегуляції її функціональних 
компонентів, смислової наступності в організації діяльності).  

Технологія передбачає вдосконалення навчальних планів, програм, посібників, 
інтенсифікацію навчально-виховного процесу, змісту, методів і засобів навчання, 
забезпечення зв’язку між усіма предметами циклу, розроблення навчально-методичних 
комплексів, раціональний розподіл змісту навчального матеріалу на модулі і перевірку якості 
засвоєння теоретичного та практичного матеріалу кожного модуля, використання широкої 
гнучкої шкали оцінювання знань, забезпечує реальну диференціацію знань студентів, 
стимулювання їх активної самостійної роботи протягом усього періоду навчання у ЗВО, 
підвищення об’єктивності оцінювання знань,впровадження здорової конкуренції в навчанні, 
виявлення й розвиток творчих здібностей студентів.  

В умовах кредитно-трансферної технології навчання змінюється функція викладача в 
організації навчальної діяльності студентів. Його основне завдання полягає в управлінні 
самостійною роботою студентів, формуванні спонукальних мотивів навчання, визначенні 
цілей і завдань навчальної діяльності, її організації, контролі за результатами процесу 
навчання. Кредитно-трансферна технологія передбачає висування до викладача нової 
вимоги – поєднання функцій консультанта й менеджера, щоб використовувати 
інформаційно-освітнє середовище, уміти викладати навчальний матеріал так, щоб 
забезпечити ефективну самостійну роботу студентів, активно користуватися 
комунікативними можливостями комп’ютерних програм і мереж для організації ефективної 
навчально-пізнавальної діяльності, постійно контролювати результати навчання. Навчальний 
процес проводиться на паритетних засадах.  

Інформаційні освітні технології. Серед сучасних освітніх технологій у закладах 
вищоїосвіти усього світу особливе місце займають інформаційні, необхідність впровадження 
яких у навчальний процес не викликає сумнівів. Інформаційні технології є одним із 
найважливіших засобів підвищення інтелектуального рівня людини, зокрема якісного 
поліпшення підготовки майбутніх фахівців, які повинні володіти такими уміннями:  

− використовувати інформаційно-пошукові та інформаційно-довідкові системи для 
пошуку і ефективного застосовування освітньої, розвивальної інформації;  

− послуговуватися мультимедійними енциклопедіям, електронними словниками, 
перекладачамиі тренажерами для інтенсивного мультимедійного навчання;  

− використовувати засоби ІКТ для підготовки, супроводження, аналізу й корегування 
навчального процесу;  

− застосовувати індивідуальний і диференційований підходи в навчанні на основі ІКТ.  
Основними завданнями інформаційних освітніх технологій навчання є: інтенсифікація 

всіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності та якості, системна 
інтеграція галузей знань, розвиток творчого потенціалу студентів, їх здібностей до 
комунікативної діяльності, формування інформаційної культури, розвиток 
експериментально-дослідної діяльності та культури навчальної діяльності, реалізація 
соціального замовлення, зумовленого інформатизацією сучасного суспільства – надання 
майбутнім фахівцям умінь і навичок у галузі інформатики та обчислювальної техніки, 
підготовка користувачів засобів нових інформаційних технологій. 

Нині організація навчального процесу потребує поєднання різних технологій, творчого 
підходу до їх використання, а також створення нових навчальних технологій. Уміння педагога 
застосовувати різні технології навчання дає йому змогутворчо організовувати навчально-
пізнавальну діяльність студентів, вибирати в конкретних умовах ту технологію навчання, яка 
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найкраще забезпечує засвоєння знань, формування вмінь і навичок з мінімальними 
витратами зусиль і часу.  

Обрані для дослідження технології об’єднані спільними ознаками, які становлять 
основу формування професійної ідентичності:  

1. Можливість виявлення та впровадження нових науково-методичних і педагогічних 
підходів до планування й організації навчального процесу.  

2. Створення сучасного діагностично-контролюючого інструментарію для оцінювання 
діяльності студентів і викладачів вищої школи.  

3. Розміщення на сайтах ЗВО матеріалів з кожної дисципліни навчального плану та 
методичних матеріалів, сілабусів. 

4. Створення єдиного інформаційного середовища з уніфікованою термінологією, 
понятійним апаратом для спілкування з питань якості навчання.  

5. Розроблення модульних програм, у яких міні-модулі можна було б легко замінити, 
поновити, трансформувати, адаптувати.  

6. Забезпечення навчального процесу відповідною кількістю спецкурсів, які дадуть 
змогу студенту робити власний вибір із набору кредитів.  

7. Обґрунтування підходів до декомпозиції навчальних дисциплін і технологій їх 
викладання в умовах кредитно-модульної системи.  

Для подальших досліджень формування професійної ідентичності майбутніх фахівців з 
фізичної реабілітації обрано інформаційні технології як універсальні з-поміжусіх видів 
технологій. 
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1.7. Periods of development of professional consciousness at correctional teacher 
 
1.7. Періодизація розвитку професійної свідомості корекційних педагогів 

 
Процеси інтеграції і глобалізації в освітній сфері ставлять сучасних корекційних 

педагогів перед необхідністю адаптації до змісту реформованої як у внутрішньому, так і в 
зовнішньому плані професійної педагогічної діяльності. Відкриття інклюзивних шкіл та класів 
підвищує ступінь особистісної відповідальності вчителів за організацію навчально-виховної 
роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в оновленому освітньому просторі. У 
зв’язку з цим для теорії і практики педагогічної діяльності стає актуальною проблема 
прогнозування успішності діяльності корекційних педагогів у нових умовах, а для 
психологічної науки – виявлення та вивчення психологічних факторів, що визначають 
результативність діяльності й особливості функціонування особистості серед змін 
навколишнього середовища. 

Успішність і результативність професійної діяльності педагога у багатьом визначається 
якісними змістовними характеристиками, функціонуванням і рівнем розвитку професійної 
свідомості (Г. Акопов, Є. Ісаєв, С. Косарецький, В. Слободчиков, І. Лернер та ін.), становлення 
якої відбувається фактично з раннього дитинства.  

У психологічній літературі вже було представлено варіанти періодизації професійного 
становлення в онтогенезі (Є. Клімов, Т. Кудрявцева, А. Маркова, Дж. Сюпер та ін.), а також 
етапи становлення професійної свідомості особистості (О. Ангеловський, Т. Миронова, 
В. Цвик та ін.), однак виділення і логічної структуризації періодів розвитку професійної 
свідомості корекційних педагогів наразі здійснено ще не було. 

Представимо наш варіант періодизації розвитку професійної свідомості корекційного 
педагога, розроблену з урахуванням виділення провідних компонент професійної свідомості, 
таких як: професійно-когнітивна, професійно-рефлексивна, професійно-аксіологічна, 
професійно-мотиваційна, професійно-емоційна. Дана періодизація включає сім фаз у 
розвитку професійної свідомості: 

І. Фаза неусвідомленого становлення професійної свідомості; 
ІІ. Фаза зародження і розвитку професійної свідомості; 
ІІІ. Фаза професійного самовизначення; 
ІV. Фаза професійного навчання; 
V. Фаза розвитку професійної свідомості в адаптаційний період; 
VІ. Фаза становлення оптимального рівня професійної свідомості; 
VІІ. Формування оптимального рівня професійної свідомості. 
Розглянемо окреслені фази розвитку професійної свідомості корекційного педагога 

більш докладно. 
І. Фаза несвідомого становлення професійної свідомості. З дошкільних років у дитини 

починають накопичуватися знання про світ професій, формуватися особистісні якості, 
становитися позиція щодо праці дорослих. Таким чином, у ранні роки пріоритет надається 
професійно-когнітивній і професійно-мотиваційній компонентам професійної свідомості. 
Реалізуючись, вони все одно «прокручуються» в уявних ситуаціях несвідомо і тому досить 
нестійко. Однак, все одно, внесок даного етапу у розвиток професійної свідомості особисті 
має значну вагу. 

Інші компоненти професійної свідомості – професійно-рефлексивна, професійно-
аксіологічна, через недостатній психофізичний розвиток дитини залишаються, поки що, на 
початковій стадії зародження вольових і моральних якостей, комунікативних і перцептивних 
відношень особистості (В. Асєєв, Л. Божович, Д. Ельконін, М. Лісіна), які формуються, перш за 
все, в ігровій діяльності. Таким чином, ігрова діяльність виступає пропедевтикою професійної 
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діяльності. Гра задає правила, роль, тип поведінки, що дуже необхідні для майбутнього 
професіонала.   

Становлення особистісної свідомості також опосередковано впливає на майбутній 
професійний аспект. На цій фазі також своєрідно розвивається професійно-емоційна 
компонента професійної свідомості. Вона не може бути реалізована у професійному плані в 
силу незнання дитиною своїх можливостей і особливостей сприйняття навколишнього світу. 
Окрім цього, за нашою думкою, дана компонента розвиваючись на певній стадії розвитку 
професійної свідомості, начебто надбудовується над професійно-когнітивною і професійно-
рефлексивною компонентами. При цьому, з одного боку, вона продовжує їх, а з іншого, її 
виробляє сама особистість. 

ІІ. Фаза становлення професійної свідомості. Розвиваючись як особистість, дитина на 
початку підліткового віку зміщує акценти на особистісні якості. Професійно-когнітивна 
компонента продовжує формуватися, але вже відходить на другий план. У даний період 
пріоритет надається професійно-емоційній компоненті професійної свідомості, яка 
«транспонована» дещо іншим шляхом – рефлексивним, разом із професійно-рефлексивною 
компонентою. Особистість цікавиться, перш за все, своїми якостями: хто вона і яке її 
призначення у цьому світі, поки що без спрямування на конкретну професію чи спеціальність. 
Дитина звертає увагу на різні професії, особливо цікаві і нові, цілком можливо, що певна 
професійна галузь є найбільш привабливою для неї. Таким чином, професійно-когнітивна 
галузь максимально розвивається у цей період, але пріоритет у професійному зростанні й 
підготовці до майбутньої спеціальності надається саме особистісним якостям.  

Варто відзначити, що професійно-рефлексивна, професійно-аксіологічна і професійно-
мотиваційна компоненти у цей час також знаходяться на другорядному плані професійної 
свідомості, тому що підліток, як правило, невпевнений і шукає у собі нові й нові особистісні 
якості, рефлексує їх і водночас розпочинає пошуки у зовсім іншому напрямку: які професії чи 
спеціальності йому підходять, гомотетичні чи більш-менш конгруентні. Те, що серед усіх 
складових професійної свідомості підлітка найбільш цікавою йому є емоційно-професійна 
компонента, обґрунтовано у працях Л. Виготського, Д. Ельконіна, М. Кле, Е. Еріксона та ін. 

ІІІ. Фаза професійного самовизначення. Усвідомивши свої особистісні якості, старший 
підліток починає нові пошуки образу свого професійного майбутнього. Починають 
активізуватися професійно-когнітивна, професійно-рефлексивна, професійно-аксіологічна, 
професійно-мотиваційна компоненти професійної свідомості. саме з цим пов’язане свідоме її 
становлення. З цього приводу Є. Клімов зазначав, що образ Я включає низку елементів, які 
складають так звану професійну самосвідомість. Центральне місце серед відповідних 
уявлень професіонала про себе і свої цінності посідає «знання про об’єктивні внески його та 
його товаришів з роботи (поєднання «я» і «ми») у спільнонородне діло». 98 

Саме у цей період починає формуватися усвідомлення своєї приналежності до певної 
професійної спільноти; відбувається накопичення знань, формується позиція, оцінка своєї 
відповідності професійним еталонам, визначення свого місця у системі професійних ролей, 
на шкалі соціальних статусів; знання людини про ступінь її визнання у професійній групі, про 
свої сильні та слабкі сторони, шляхи самовдосконалення, вірогідні зони успіхів і невдач, 
власні індивідуальні засоби успішної діяльності, стилю поведінки; формуються уявлення про 
себе і свою працю у майбутньому, що у загальному вигляді і дуже скорочено Є. Клімов 
охарактеризував як структуру професійної свідомості.  

Професійно-рефлексивна і професійно-емоційна компоненти поки знаходяться на 
другорядному плані професійної свідомості, однак слід зазначити, що професійно-емоційна 
компонента є вже частково транспонованою, відповідає за особистісні якості юнака, його 

                                                             
98 Климов Е. А. Психология профессионала. Москва: Воронеж, 1996. 
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рефлексію. Професійно-рефлексивна компонента на даній фазі ще впевнено посідає 
другорядну позицію. 

Даний період у житті кожної людини досить нетривалий і співпадає із старшим 
підлітковим та юнацьким віком (за періодизацією Д. Ельконіна). Дані висновки 
підтверджуються дослідженнями І. Кона, Д. Фельдштейна. 

ІV. Фаза професійної підготовки корекційного педагога. У цій фазі провідне місце у 
професійній свідомості посідає професійно-когнітивна компонента, яка починає 
«притягувати» до себе професійно-рефлексивну. Професійно-рефлексивна компонента 
постане на центральне місце, коли розпочнеться наступний етап – практичної роботи. На фазі 
професійної підготовки значущими виступають також професійно-аксіологічна, професійно-
мотиваційна компоненти професійної свідомості, які, у свою чергу, «живлять» професійно-
когнітивну компоненту. У той самий час професійно-емоційна компонента знаходиться на 
другому плані, адже, отримуючи знання, людина постійно порівнює себе з професійним 
образом.  

За результатами нашого експериментального дослідження (проводився у Донбаському 
державному педагогічному університеті з майбутніми корекційними педагогами) було 
визначено, що для студентів всіх курсів властиві аналіз і порівняння себе, своїх якостей у 
будь-яких ситуаціях, наприклад, якщо це розв’язання проблеми діагностики чи підбору 
адекватних методів чи методики. Студенти ставлять себе на місце професіонала, аналізуючи 
правильність і своєчасність своїх вже професійних дій. 

Фаза професійної підготовки логічно слідує за професійним вибором і від успішності 
рішення пов’язаних з цим задач у багатьом залежатиме майбутня надійність професійної 
діяльності. Організація професійної підготовки обумовлюється характером самої діяльності і 
заснована на аналізі її психологічного змісту. Професійна підготовка протікає найбільш 
успішно, коли всебічно і глибоко реалізуються загальні психолого-педагогічні принципи: 
забезпечення єдності навчання і виховання; побудова навчального процесу на основі 
свідомої і активної участі  студентів; наочність і доступність викладання навчального 
матеріалу; систематичність, послідовність побудови процесу підготовки; врахування 
індивідуальних особливостей студентів; забезпечення контролю за міцністю засвоєння і 
характером протікання професійної підготовки. Професійна підготовки обов’язково включає 
в себе теоретичне навчання, основна ціль якого – формування правильного розуміння 
сутності професійної діяльності і засвоєння необхідних знань. При цьому, теоретичне 
навчання повинне поєднуватися з практичною діяльністю, тобто процесом тренування, 
націленим на формування у студентів необхідної системи професійних умінь і навичок або 
змінюватися нею. 

Проблемам професійного навчання у вищому навчальному закладі присвячено наше 
дослідження, у якому було розглянуто проблеми соціальної обумовленості особистості 
студентського віку, наукової організації навчальної праці студентів в умовах багаторівневої 
системи навчання. 

Було показано, що на сучасному етапі через недостатність навченості більшість фахівців 
не відповідають професійним вимогам сьогодення. Це у найбільшій мірі обумовлено 
низькою пізнавальною активністю студентів. Для того, щоб розумова діяльність студентів 
була організованою, рухливою і продуктивною, необхідний творчий і індивідуалізований 
підхід, спрямований на розвиток пізнавальної активності студентів, створення мотивації, 
адже за відсутністю мотивації неможливе самостійне навчання, яке відіграє значущу роль у 
розвитку розумової діяльності студента. 

Слід враховувати, що студентські роки (17-25 років) є найбільш сприятливими для 
формування пізнавального стилю, розвитку інтелектуальних і творчих здібностей і 
гармонійного розвитку особистості у цілому. 



78 

На початку студентських років молода людина вже остаточно розвинена у фізичному 
плані, при цьому, ще не розпочався процес старіння. Її інтелектуальні можливості 
знаходяться на максимумі. Саме цей час є найбільш сприятливим для професійного 
навчання, ефективність якого залежить від ступеня розвитку пізнавальних процесів у цілому і 
кожного окремо. Пізнавальний стиль особистості визначається її пізнавальною діяльністю 
куди включені всі пізнавальні процеси, від відчуття до вищих психічних процесів (уяви, 
мислення). 

Пізнавальні процеси у кожної людини наділені індивідуальними особливостями. Ці 
пізнавальні процеси у поєднанні утворюють індивідуальний і унікальний пізнавальний стиль 
людини. Наразі проблеми вивчення індивідуального стилю пізнавальної діяльності 
майбутнього педагога набуває все більшої актуальності. 

У своїй науковій праці ми обмежувалися аналізом основних, найбільш важливих 
аспектів проблеми наукової організації праці студентів. Одним з таких аспектів є сама 
сутність студентської праці. Було виявлено, що студентська праця – складний розумовий 
процес. У процесі розумової праці людина розмірковує, відчуває, уявляє, запам’ятовує, 
концентрує свою увагу. Однак ці об’єктивні, соціальні та фізіолого-психологічні можливості 
не перевтілюються у готові здібності автоматично, самі по собі. Вони мають бути доповнені 
цілеспрямованим педагогічним впливом. Успішне здійснення цих задач неможливе без 
включення студентів у навчально-виховний процес. 

Розкриття важливої ролі самостійної навчальної праці студентів у цьому процесі – 
інший аспект проблеми дослідження. Успіх будь-якого навчання, зокрема у вищому 
навчальному закладі, залежить у багатьом від таких факторів як: висока наукова і педагогічна 
кваліфікація педагогів; рівень організації самостійної начальної праці студента. Саме з цієї 
причини самостійна навчальна праця студента полягає в основі освіти. Без її правильної 
організації не може бути міцних знань, умінь, навичок і високих результатів у досягненні 
цілей. Чим вищий рівень цієї організації, тим кращого результату у навчально-виховній 
роботі досягають студенти. Лише при самостійній навчальній праці студентів інформація, 
отримана на лекціях, може бути перевтілена у певну систему наукових знань, які, у свою 
чергу, у ході практичних занять перевтілюються у відповідні системи вмінь та навичок. 

Вміння вчитися і вдосконалюватися накопичуються у ході навчально-виховної 
діяльності людини. Тому низька успішність окремих студентів іноді залежить не лише від їх 
недостатній старанності у навчанні або поганій теоретичній підготовленості, але й від 
невміння самостійно працювати, систематично і творчо навчатися. 

Звідси слідують основні завдання педагогів і студентів в освітньому процесі. Головне з 
них для викладачів полягає в тому, щоб кожен з них на всіх лекціях зі своєї дисципліни 
викладав студентам не лише певну наукову і навчальну інформацію, але і навчав їх 
метазнанням і вмінням самостійно навчатися, озброював найбільш ефективними методами 
систематичної, вдумливої, самостійної навчальної праці. 

Завдання студентів визначаються розмаїттям видів самостійної навчальної праці. Кожен 
з них має свою специфіку, однак можна знайти серед них близькі за характером і згрупувати 
за видами навчальної праці: творче сприйняття інформації під час лекції; її обмірковування й 
викладення змісту у конспекті лекції; узагальнення й перероблення сприйнятої інформації і 
знання; вивчення навчальної літератури і першоджерел, їхнє конспектування і 
доопрацювання лекційних конспектів; придбання вмінь за допомогою рішення задач, 
розв’язання проблемних ситуацій та інших практичних завдань; вироблення навичок, 
розвиток творчості шляхом застосування отриманих знань до розв’язання практичних 
завдань. 

Успішне здійснення всіх видів навчальної праці студентів неможливе без відповідного 
планування й урахування їхнього бюджету часу. Важливим засобом у вирішенні цих питань 
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виступає складання раціонального режиму дня. При цьому рекомендувати однаковий для 
всіх студентів режим дня неможливо. Кожен студент має скласти його з урахуванням своїх 
можливостей, інтересів, характеру і форми навчальних занять, умов життя, стану здоров’я, 
особистісних нахилів тощо. Тоді вже сам організм, пристосований до відповідного режиму, 
буде регулювати види занять, встановлювати баланс між працею і відпочинком. 

Всі відзначені аспекти даної проблеми необхідно вирішувати комплексно на основі 
наукової організації навчальної праці студентів. 

Велику цінність представляє вивчення соціально-професійних орієнтацій студентів у 
працях І. Грицюка, Г. Печерської, Т. Тітової, Я. Ямницького, у яких за минулі роки відбулися 
суттєві зміни. Спостерігається зниження престижу педагогічної діяльності, у цей самий час 
яскраво виражені напрямки, пов’язані, переважно, з управлінською та підприємницькою 
діяльністю. 

Наведені дослідження показують, що процес професійної підготовки повинен 
базуватися на таких принципах, як: виділення вищих провідних рівнів організації професійної 
діяльності (смислове і цілепокладання); вибір таких творчих навчальних завдань, які б 
синтезували у собі смисли майбутньої професійної діяльності і можливості оволодіння 
найбільш узагальненими знаннями та вміннями з обраної студентом спеціальності; 
включення студентів із самого початку у творчу продуктивну діяльність; спільна діяльність і 
зміна форм співробітництва між викладачами і студентами; навчальне співробітництво; 
переважна опора при вирішенні всіх навчальних завдань на розмаїтті організації форм 
активізації студентського власного минулого досвіду особистості.  

V. Фаза розвитку професійної свідомості корекційного педагога (адаптаційний 
період). На момент закінчення періоду професійного навчання на першому плані професійної 
свідомості виступає професійно-рефлексивна компонента і займає досить міцну позицію 
(людина бажає як можна швидше навчатися своїй справі на практиці, тому вже на старших 
курсах студенти прагнуть активно брати участь у практичній діяльності). При цьому 
професійно-когнітивна компонента знаходиться поруч із професійно-рефлексивною, оскільки 
та базується на її основі. Професійно-аксіологічна, професійно-мотиваційна компоненти 
посідають другорядні місця, хоча у належну мить можуть переміститися на першу позицію. 
Наприклад, у перші роки роботи за фахом людина може бути невпевненою у собі, часто 
сумнівається у правильності вибору професії. Особливо яскраво це проявляється при 
професійних невдачах тощо. 

Професійно-емоційна компонента, доки ще транспонована, тобто звернена на 
особистісні якості людини, відрефлексовані самим суб’єктом, починає зміщуватися з 
другорядних позицій на передній план, начебто заново транспонується і набуває свого 
справжнього значення. Так, людина починає шукати своє особисте професійне «обличчя» і 
формувати індивідуальний стиль своєї роботи, засіб виконання своїх професійних дій. 

Цей період триває приблизно перші п’ять років роботи за обраною професією. 
На даному етапі формується готовність до творчої професійної діяльності, яка, на думку 

Н. Гуртовенко, вимагає наявності не лише спеціальних знань, але й цілої низки розвинутих до 
високого рівня особистісних якостей суб’єкта діяльності. Відбувається, так зване, внутрішнє 
оволодіння спеціальністю, професією: на основі якостей суб’єкта діяльності, шляхом їхньої 
реорганізації, переконструювання і розвитку.99 

Професійна готовність є інтегративною якістю особистості і являє собою сукупність 
когнітивних, операціонально-діяльнісних, мотиваційно-ціннісних компонент. 

                                                             
99 Гуртовенко Н. В. Психологічні умови формування готовності майбутніх педагогів до професійної 
самореалізації, с. 9. 
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На цьому етапі починається процес формування професійної оцінки як відношення 
особистості до професійного результату (власного та інших), співставлення образів реального 
та ідеального «Я-професіонал». Виявлено, що професійна самооцінка – системотворчий 
елемент професійної самосвідомості і включає активізацію зросту особистості на основі 
аналізу своєї професійної готовності, розвитку рефлексивних здібностей у професійній 
творчості.100 Професійна самооцінка виступає фактором розвитку мотивації дослідження 
кар’єри і самовдосконалення. Значущим психологічним фактором, який детермінує вплив 
професійної самооцінки на мотивацію досягнення педагогів, є: характер діяльності, рівень 
професіоналізму (у нашому розумінні ефективність професійної свідомості), значущість 
професійних параметрів діяльності з точки зору самого суб’єкта. 

Крім цього, самооцінка професійної майстерності відображає рівень розвитку 
професійної свідомості.101 

На цьому етапі створюються передумови до формування  оптимального рівня 
професійної свідомості. 

VІ. Фаза розвитку професійної свідомості корекційного педагога (формування 
професіоналізму). Разом із початком формування професіоналізму фахівця на перший план, 
разом із професійно-комунікативною та професійно-рефлексивною компонентами 
професійної свідомості, зміщується і посідає міцну позицію професійно-емоційна 
компонента. Професійно-мотиваційна і професійно-аксіологічна компоненти залишаються на 
своєму місці, «живлячись» від професійно-емоційної компоненти. Цю фазу ми пов’язуємо з 
напрацюванням стажу роботи у професії і становленням оптимального рівня професійної 
свідомості фахівця. 

На цьому етапі розвитку професійної свідомості особистість опосередковано досягає 
творчої зрілості, яку розуміємо як досягнення креативності, вираженої у творчому 
динамічному розвитку і самоактуалізації протягом всього онтогенезу. 

Динаміка особистісної, професійної і духовної творчої зрілості визначається ресурсною 
сферою, творчим потенціалом, багатим внутрішнім світом, прагненням до особистісного 
зростання, впливом різного рівня соціуму (держави, суспільства, навчального і трудового 
колективу, родини та ін.). Духовній зрілості особистості відповідає креативна зрілість у 
вищому втіленні, що дозволяє особистості самоактуалізуватися.  

Важливим питанням залишається взаємозв’язок рівнів самоактуалізації і творчої 
зрілості. При високому рівні самоактуалізації особистості творча зрілість є більш стійкою, 
продуктивною і тривалою протягом всього періоду розвитку особистості і проявляється в 
оптимальному рівні розвитку професійної свідомості. 

При самоактуалізації особистості властиві не лише ціннісно-професійна спрямованість, 
але й розвиток креативності, творчої індивідуальності у процесі онтогенезу творчої зрілості 
фахівця, що проявляється у самовдосконаленні професійної свідомості. 

Таким чином, саме у даній фазі створюються передумови і можливості становлення 
оптимального рівня розвитку професійної свідомості особистості, зрілої як в особистісному, 
так духовному і професійному планах. 

VІІ. Фаза розвитку професійної свідомості (формування майстерності). На першому 
плані професійної свідомості залишається професійно-емоційна компонента, проте 
транспонована дещо інакше: вона наче вбирає у себе всі інші компоненти. Ця фаза пов’язана 
з високою майстерністю виконання професійних обов’язків фахівцем, з професіоналізмом у 
найвищому смислі. Вважаємо, що це період може настати лише після п’ятнадцяти років 
стажу у професії, коли можна спостерігати вдосконалення професійної свідомості до повної 

                                                             
100 Євстафьєва К. О. Самооцінка студентів педучилища як фактор професійного самовизначення, с. 13. 
101 Дробот О. В. Професійна свідомість керівника: Навчальний посібник, с. 25. 
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сформованості оптимального рівня розвитку. Оптимальний рівень розвитку професійної 
свідомості корекційного педагога визначається структурою професійно-когнітивної 
компоненти. Центральну позицію у ній посідає образ «Я – корекційний педагог 
професіонал», який знаходиться у гармонійній єдності з іншими складовими образу Я. 
Професійно-емоційна компонента виражається в адекватній професійній оцінці і самооцінці, 
професійно-аксіологічна і професійно-мотиваційна – у повній самоактуалізації. Професійно-
рефлексивна компонента на оптимальному рівні розвитку професійної свідомості 
корекційного педагога виражається у виборі поведінкових реакцій, які ведуть до творчого 
розв’язання педагогічних завдань.  

У якості прикладів, які характеризують деякі аспекти формування оптимального рівня 
професійної свідомості, можуть бути запропоновані наступні: вивчення професійної 
свідомості у психологів (Н. Кучеровська, А. Самойлова, Н. Шевченко), педагогів (О. Гульбс, 
О. Чепішко), юристів (Н. Верховська, Т. Кушнірова, Н. Теслик), філологів (С. Пустовий) 
менеджерів (О. Дробот), економістів (О. Остапйовський). 

Всі дослідники підкреслюють, у першу чергу, професіоналізм, майстерність як ідеал 
професії, більше ніж за інших досліджують саме тих, кому вдалося досягнути висот у професії 
і житті. Можна припустити, що існує єдина група у кожній професійній спілці, яка посідає 
достатньо високі позиції за багатьма ознаками: це професіонали, які мають стаж роботи з 
обраної професії 10-15 років та більше, які досягли достатньо високих результатів, високого 
соціального визнання. Ці професіонали достатньо стійкі й у матеріальному плані. 

Можна також припустити, що всі ці фахівці відповідають моделі фахівця, яка враховує 
особистісні аспекти та кваліфікаційні характеристики (Н. Рейнвальд, О. Крупнов) і розв’язує 
наступні проблеми: поєднання у моделі фахівця специфічних професійних вимог з вимогами 
формування загальних особистісних якостей (включає світоглядну громадянську 
спрямованість), без яких професіонал будь-якого профілю не зможе задовільно виконувати 
свої функції; врахування в моделі фахівця не лише статичних компонент – властивостей 
особистості, необхідних представникам всіх спеціальностей протягом всього професійного 
шляху, але й динамічних, що більше змінюються разом із розвитком науки і технології у всіх 
сферах суспільного виробництва; організація керуючих впливів, які здатні забезпечити 
інтенсивну і моральну здорову зацікавленість і викладачів, і студентів у максимально 
успішному засвоєнні останніми обраної спеціальності.  

Ця модель спеціаліста має бути збудована таким чином, щоб було можливо 
здійснювати і зіставляти різні виміри, які характеризують ступінь наближення студента до 
еталонних характеристик. Це, у свою чергу, неможливо здійснити буз спирання на цілісні, 
обґрунтовані уявлення про людину. Таким чином, у модель фахівця необхідно включити: 

- загальні особистісно-професійні якості особистості, знання, вміння і навички, які 
повинні бути розвинуті (чи сформовані) у фахівців будь-якого профілю, які випускаються з 
вишів; 

- специфічні особистісні якості, знання, вміння і навички, продиктовані завданнями 
підготовки і конкретною ситуацією. Ця група якостей має визначатися представниками тих чи 
інших конкретних спеціальностей і спілок з психологами і педагогами. 

Фахівцям дослідженої групи властиві: стійка, розвинута до оптимального рівня 
професійна свідомість, яка дозволяє організовувати свою працю на рівні, що не веде за 
собою психоемоційні перевантаження; високий професіоналізм; любов і відданість обраній 
професії; усвідомленість свого професіоналізму; прагнення пізнання у своїй сфері; творчість і 
новизна у своїй справі; професійна ідентичність, когнітивні професійні новоутворення. За 
думкою Є. Клімова, професіоналізм слід розглядати «не як просто якійсь вищий рівень знань, 
умінь і результатів людини у даній області діяльності, а як певну системну організацію 
свідомості, психіки людини, що включає як мінімум компоненти» (Клімов, 1996). 
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Розроблена нами концепція онто і соціогенезу професійної свідомості особистості дає 
можливість представити структуру і динаміку розвитку компонент професійної свідомості 
особистості на кожному етапі (Таблиця 1). 

 
Таблиця 1. Етапи розвитку професійної свідомості корекційного педагога 

Етап Віковий 
період 

Провідна компонента Спрямованість 
діяльності 

Дошкільне і молодше шкільне 
дитинство 

І. Фаза несвідомого формування 
професійної свідомості 

4-10 років професійно-когнітивна 
професійно-
мотиваційна 

уява 
гра  

Підлітковий вік 
ІІ. Фаза становлення професійної 

свідомості 

11-15 років професійно-емоційна пошуки життєвих 
цілей, свого місця у 

житті 

Старший підлітковий вік. Юнацтво. 
ІІІ.Фаза професійного 

самовизначення 

15-18 років професійно-когнітивна 
професійно-аксіологічна 
професійно-мотиваційна 

здійснення вибору 
майбутньої 
професії 

Студентство 
ІV. Фаза професійної підготовки 

18-23 роки професійно-когнітивна здобуття кваліфікації, 
оволодіння професією 

Фахівець зі стажем до 5 років 
(адаптаційний етап) 

V. Фаза розвитку професійної 
свідомості 

23-28  професійно-когнітивна 
професійно-
рефлексивна 

професійно-мотиваційна 

адаптування в 
обраній професії 

Фахівець зі стажем 10-15 років 
VІ. Фаза розвитку професійної 

свідомості (зародження 
оптимального рівня професійної 

свідомості) 

28-43 роки професійно-мотиваційна 
професійно-когнітивна 

професійно-аксіологічна 
професійно-емоційна 

професійно-рефлексивна 

досягнення 
професіоналізму 

Фахівець зі стажем понад 20 років після 40 років професійно-емоційна 
професійно-мотиваційна 
професійно-аксіологічна 
професійно-когнітивна 
професійно-рефлексивна 

досягнення 
майстерності 

 
Розглянута проблема виділення фаз розвитку професійної свідомості досить близька до 

проблеми визначення стадій у процесі професійного становлення людини.102 Уявлення про 
фази розвитку професійної свідомості співпадає з картиною стадіальності професійного 
розвитку через звернення до індивідуального розвитку у межах індустріального суспільства 
на основі аналізу різних типів адаптації і освоєння у світі професій. Стадії та етапи цього 
процесу у найбільш закінченому вигляді описані у концепції Д. Сьюпера103, який, у свою 
чергу, спирався на уявлення Ш. Бюлера про життєвий шлях.  

Запропонована онтосоціогенетична концепція розвитку професійної свідомості 
дозволяє розпочати вивчення оптимального рівня розвитку професійної свідомості у 
корекційних педагогів як такого, що створює умови для особистісного і професійного 
зростання.  

 

 

 

                                                             
102 Митина Л. М. Формирование профессионального самосознания учителя. Вопросы психологии, с. 58-63. 
103 Super, D. Bahn, M. Y. Occupational Psychology, р. 117. 
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1.8. Use of interactive technologies in education 
 
1.8. Використання інтерактивних технологій в освіті 

 
Вступ. У зв’язку із входженням освіти України до Болонського процесу відбувається її 

модернізація. Ключовими питаннями цього процесу стало впровадження кредитно-
модульної системи навчання, використання інформаційно-комунікаційних технологій та 
Інтернет, робиться акцент на самостійній роботі студентів, інноваційній діяльності 
викладацького складу ВНЗ. На сьогодні за допомогою сучасних засобів інформаційно-
комунікаційних технологій викладачі можуть створити свій навчально-методичний комплекс 
і провести творчий урок який запам’ятовується, залучаючи до його створення учнів. Зростає 
обсяг знань і технологій, що відповідно трансформуються в усі ланки життя суспільства, 
спостерігається відповідна нестача висококваліфікованих фахівців, які відповідають сучасним 
вимогам. Організація навчального процесу в сучасних умовах практично не можлива без 
використання інформаційних технологій комунікації та взаємодії між людьми.  

Багатьма дослідженнями доведено, що використання традиційних (пояснювально-
ілюстративних) методів навчання у вищій школі малоефективно, тому вони переважно 
орієнтовані на пам’ять, а не на мислення (Аткінсон Р.), мало сприяють розвитку творчих 
здібностей, самостійності, активності студентів. Дослідження американських вчених 
Р.Карнікау і Ф. Макелроя виявили достовірну закономірність навчання: людина пам’ятає 10% 
прочитаного; 20% почутого; 30% побаченого; 50% побаченого і почутого; 80% того, що 
говорить сам; 90% того, до чого дійшов процесі самостійної діяльності104. Сьогодні основні 
методичні інновації у вищій школи пов’язані із застосуванням інтерактивних методів 
навчання, основаних на принципах взаємодії, активності студентів, опорі на колективний 
досвід, обов’язково зворотного зв’язку.  

Методологія. Методологічною основою – розробки сучасних українських та 
зарубіжних педагогів у галузі методів та технологій навчання. Теоретичні та практичні 
розробки в цій галузі належать В. Гузєєву, А. Гіну, О. Пометун, Л. Пироженко, А. Фасолі. 
Теорія та практика інтерактивного навчання, впровадження інтерактивних технологій широко 
та обґрунтовано представлена у численних наукових працях (К. Баханов, Г. Волошина, 
Н. Коломієць, О. Комар, І. Луцик, О. Пєхота, Л. Пироженко, Н. Побірченко, О. Пометун, 
Т. Сердюк, П. Шевчук та ін.). Термін «інтерактивний» прийшов до нас з англійської і має 
значення «взаємодіючий». Існують різні підходи до визначення інтерактивного навчання. 
Одні вчені визначають його як діалогове навчання: «Інтерактивний – означає здатність 
взаємодіяти чи знаходитись в режимі бесіди, діалогу з чим-небудь (наприклад, 
комп’ютером) або ким-небудь (людиною). Отже, інтерактивне навчання – це перш за все 
діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя та учня»105. Ми схиляємося 
до визначення, О. Пометун та Л. Пироженко: «Сутність інтерактивного навчання полягає в 
тому, що навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це 
співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове навчання в співпраці)...»106.  

                                                             
104 Лалак Н. В. Інтерактивна модель навчання студентів: проблеми та перспективи / Н. В. Лалак // Науковий 
вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота»: збірник наукових 
праць ЗОІППО. – № 1 (27). – 2017. – Вип. 20. – С. 69-70.  
105 Концепція інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл: 
Затверджено колегією Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2001 р. № 5/8-21 // Інформаційний 
збірник Міністерства освіти і науки України. – 2001. – № 13. 
106 Луцик І. Г. Дидактичні умови інтерактивного навчання предметів суспільно-гуманітарного циклу в 
педагогічних коледжах: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.09 – теорія навчання / І. Г. Луцик. – Кривий Ріг, 
2011. – 20 с.  
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Мета статті – показати вплив інтерактивних технології на підвищення якості освіти в 
сучасних умовах реформування освіти.  

Виклад основного матеріалу. Говорячи про інтерактивні технлогії в освітньому процесі, 
насамперед хотілося б розібратися, що ж власне розуміється під інтерактивними 
технологіями навчання. У сучасній педагогічній літературі поняття інтерактивності 
зустрічається в двох варіантах. Перший – це інтерактивні методи як різновид активних 
методів навчання. Першим класифікацію методів навчання за ступенем активності 
запропонував Є. Голант в 1957 р. Методи навчання поділялися на пасивні – найчастіше це 
слухання теоретичної інформації зі зворотним зв’язком через опитування, самостійні роботи і 
активні – форма відносин учнів і викладача, при якій учасники освітнього процесу 
взаємодіють в ході уроку і навчаються виступають вже не як пасивні слухачі, а як активні 
учасники. Останнім часом деякі дослідники стали виділяти інтерактивні методи навчання, 
хоча іноді вважається, що активні та інтерактивні методи тотожні107. Тим часом, деякі 
відмінності все-таки є: інтерактивні методи передбачають глибшу взаємодію як педагога 
здітьми, так і тих, хто навчається між собою. Іноді роль педагога зводиться тільки до 
постановки задачі, а до досягнення результату дітей приходять самі в режимі активного 
діалогу. В цей час в освітньому процесі на всіх рівнях навчання використовуються 
найрізноманітніші технології інтерактивного навчання: командні ігри, кейс-технології, 
тренінги, дискусії, обговорення, художні технології, технології мозкового штурму, проектного 
навчання та ін. З іншого боку, часто зустрічається трактування інтерактивності як властивості 
програмних продуктів.  

Інтерактивність (в контексті інформаційної системи) – це можливість інформаційно-
комунікаційної системи по-різному реагувати на будь-які дії користувача в активному 
режимі108. При визначенні поняття і сутності «інформаційні технології» необхідно зазначити 
наступне:  

1. Зміст поняття «інформаційна технологія» розкривається на узагальненому поданні 
категорії «технологія» і вводиться як один з видів технологій, а не як самостійна і 
самодостатня категорія, що характерно практично для всіх визначень, що даються в 
навчальній і науковій літературі.  

2. Як наслідок інформаційні технології не зводяться виключно до так званих «нових» 
інформаційних технологій, які передбачають використання тільки засобів комп’ютерної 
техніки.  

3. До складу технічних засобів, що забезпечують реалізацію інформаційних технологій 
на рівних підставах, включені організаційна, комунікаційна та комп’ютерна техніка, які 
використовуються в освітній діяльності109.  

Отже, поняття «інформаційна технологія» базується на понятті «технологія». Найбільш 
поширеним є визначення, зафіксоване в різних енциклопедіях і словниках: технологія – 
сукупність методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, здійснюваних в 
процесі виробництва продукції ... Спираючись на розглянуте зміст поняття «технологія», 
можна сформулювати наступне визначення поняття «інформаційна технологія». 

                                                             
107 Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посібн. / О. І. Пометун, 
Л. В. Пироженко ; за ред. О. І. Пометун. – Київ: Видавництво А.С.К., 2004. – 136 с. 
108 Гевко І. В. Формування і розвиток професіоналізму вчителя технологій: теорія і методика: монографія / 
І. В. Гевко. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – 392 с.  
109 Лалак Н. В. Інтерактивна модель навчання студентів: проблеми та перспективи / Н. В. Лалак // Науковий 
вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота»: збірник наукових 
праць ЗОІППО. – № 1 (27). – 2017. – Вип. 20. – С. 69-70.  
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Інформаційна технологія – це сукупність засобів і методів їх застосування для 
цілеспрямованої зміни властивостей інформації, що визначається вмістом розв’язуваної 
задачі або проблеми. Засоби і методи інформаційних технологій включають в себе:  

- комплекс технічних засобів;  
- засоби управління технічним комплексом – програмне забезпечення;  
- організаційно-методичне забезпечення;  
- хмарні технології.  
Комплекс технічних засобів для класифікації технічних засобів більш змістовним є 

функціональне групування, що відображає цільове призначення технічних засобів. В цьому 
відношенні можна виділити:  

- засоби організаційної техніки;  
- засоби комунікаційної техніки;  
- засоби комп’ютерної техніки;  
- засоби організаційної техніки.  
Організаційна техніка включає в себе різні і різноманітні засоби полегшення і 

забезпечення освітнього процесу від канцелярських «дрібниць» (скріпки, кнопки, гумки  
тощо) до найскладніших комплексів копіювального і проекційного устаткування. Можна 
перерахувати такі найпоширеніші технічні засоби, що використовуються в освіті:  

1) аудіозасобів (диктофони, плеєри, музичні центри тощо);  
2) графічні та фотографічні засоби (фотоапарати, карти пам’яті, електронні книги і т.д.);  
3) відео та телевізійні засоби (телевізори, відеокамери, відеоплеєри, DVD-плеєри та ін.).  
Засоби комунікаційної техніки Комунікаційна (телекомунікаційна) техніка включає в 

себе різні засоби передачі інформації (телефони, локальний зв’язок, Інтернет тощо ). Сучасні 
телекомунікаційні технології і розміщені на них розподілені телекомунікаційні ресурси 
навчального призначення характеризуються широким використанням навчальних програм і 
електронних підручників, доступних учню в системі відкритої освіти за допомогою Інтернету.  

Останнім часом лідируючі позиції в Інтернет технологіях займають сервіси WEB 2.0, які 
також активно застосовуються у проектній діяльності. З їх допомогою сучасні  діти можуть 
набагато ефективніше реалізувати себе соціально. Засоби комп’ютерної техніки Комп’ютерна 
техніка включає в себе різні види автоматичних засобів виконання різноманітної обробки 
інформації: комп’ютерні мультимедійні засоби запису, обробки та відтворення звуку; записи 
обробки і візуалізації тексту, графічних і фотографічних об’єктів; запису, обробки та 
відтворення відео тощо110.  

З комп’ютерних засобів навчання на даний момент, краще, що існує для взаємодії 
вчителя з класом – це інтерактивні дошки. У них об’єднуються проекційні технології з 
сенсорним пристроєм. Така дошка створена не просто для наочного, переконливого і 
доступного пояснення навчального матеріалу, але також дозволяє забезпечити найбільш 
повну взаємодію  педагога з  дитиною і підвищити активність і мотивацію дітей. Інформаційні 
технології є неодмінною умовою для функціонування високоефективної моделі навчання, 
основною метою якої є активне залучення кожного з  дітей в освітній і дослідницький 
процеси. Тому під час обговорення питання про інтерактивні технології в освіті виникають 
асоціації саме з таким поняттям інтерактивності, в першу чергу з інтерактивними системами і 
комплексами.  

Основу інтерактивного комплексу складають комп’ютер зі спеціальним програмним 
забезпеченням та інтерактивна дошка. Інтерактивні дошки можуть відрізнятися за 
принципом дії, але при роботі з ними ці відмінності не мають значення, важливий сам 

                                                             
110 Інтерактивні методи навчання у підготовці спеціалістів для банківської системи України: зб. наук. праць. – 
Суми – Харків, 2001. – 250 с.  
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принцип роботи з дошкою – вона являє собою екран, на якому можна безпосередньо 
керувати вмістом. Найпростіший спосіб застосування інтерактивної дошки – демонстрація 
наочних посібників. Дошки з проектором дозволяють використовувати в хорошій якості 
мультимедійні технології, показувати фрагменти відеофільмів, анімацію, проводити 
демонстраційні експерименти з елементами комп’ютерного моделювання. Є можливість 
супроводжувати будь-яку інформацію на екрані поясненнями і рукописними примітками, 
швидко створювати нові якісні об’єкти – малюнки, схеми, ескізи, використовувати технологію 
«перетягування об’єктів» («drag and drop»). Для роботи з дошкою навчаються не потрібні 
навички роботи з комп’ютером, що особливо значимо для учнів молодшого віку – можна 
використовувати дошку на заняттях практично без додаткового навчання, після короткого 
інструктажу – і водночас робота з нею є своєрідною пропедевтикою курсу інформатики: 
поступово і непомітно освоюються основні прийоми малювання на екрані, базові елементи 
інтерфейсу. Робота з дошкою може супроводжуватися застосуванням додаткових технічних 
засобів, наприклад системи тестування і документ-лампи111. Система тестування 
(голосування), незалежно від виробника, являє собою набір пультів і відповідне програмне 
забезпечення для обробки інформації. Викладач ставить питання або показує текст питання з 
варіантами відповідей на дошці, діти  вибирають свої варіанти правильної відповіді, 
натискаючи відповідну кнопку на пульті. Відповіді аналізуються, результати можуть бути 
показані на інтерактивній дошці в наочному вигляді (діаграми, таблиці) або занесені в 
журнал. Документ-лампа дозволяє вивести зображення будь-якого документа або предмета 
безпосередньо на екран: наприклад, при розборі домашнього завдання можна відразу 
продемонструвати роботу учнів і проаналізувати правильність виконання завдання. Дрібні 
предмети, теж можна вивести на екран в збільшеному вигляді і розглянути у всіх 
подробицях. Інтерактивні комплекси можуть бути укомплектовані і іншими допоміжними 
пристроями: планшетами для дистанційного керування, стилусами, маркерами тощо.  

На сьогодні найбільш популярними інтерактивними комплексами в Україні є марки 
ACTIVboard, SMART Board, Interwrite Board, StarBoard, Mimio, Panaboard тощо в комплект 
входить і відповідне програмне забезпечення, без якого дошка і комплекс працювати не 
будуть, причому програмне забезпечення різних фірм практично не сумісно між собою, що 
створює певні незручності. В одному навчальному закладі можуть бути дошки різних фірм, 
але педагоги не зможуть обмінюватися вже готовими методичними розробками; крім того, 
виникають труднощі і при навчанні педагогів застосовувати інтерактивні технології в 
навчальному процесі. Застосування інтерактивних комп’ютерних технологій не обмежується 
тільки використанням інтерактивних комплексів. Для самостійної роботи дітей 
використовуються різні інтерактивні програми, що дозволяє засвоювати матеріал в ігровій 
формі, легко і з цікавістю. Багато сучасних підручників супроводжуються дисками з набором 
програм для самостійної роботи вдома або на уроках. Існують (або при необхідності можуть 
бути створені самим педагогом) програмні засоби, що імітують некомп’ютерні інтерактивні 
методи – кейс-технології, рольові та ділові ігри. Віртуальні лабораторії, віртуальні тури, 
віртуальні екскурсії теж можуть успішно використовуватися (вже використовуються) в 
освітньому процесі завдяки їх доступності та наочності.  

Висновки. Таким чином, підводячи підсумок вищесказаному, можна зробити висновок, 
що інтерактивні технології динамічно розвиваються і мають великий потенціал для 
підвищення рівня якості та ефективності освіти. Основною перевагою інтерактивних методів 
навчання є наближення процесу навчання до реальної практичної діяльності фахівців. 

                                                             
111 Макаренко Л. Л. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури педагога: монографія / 
Л. Л. Макаренко; за наук. ред. проф. С. М. Яшанова. – Київ: ФОП Гринь Д. С., 2012. – 480 с. 
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Інтерактивні методи сприяють інтенсифікації та оптимізації навчального процесу, 
допомагають навчитися вирішувати проблеми, правильно формулювати власну думку.  
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1.9. Innovative technologies for developing pedagogical skills of a lecturer  
of a modern educational institution 

 
1.9. Інноваційні технології розвитку педагогічної майстерності викладача  

сучасного закладу освіти 
 
Сучасні сфери людської діяльності настільки стрімко розвиваються, що викладачеві 

закладу освіти належить бути не тільки виконавцем, а й безпосереднім творцем таких 
інноваційних освітніх технологічних процесів, які мають бути спрямовані на розвиток його 
професійної майстерності, творчості та самовдосконалення. Адже саме творча установка 
педагога на сприйняття наявного інноваційного досвіду веде до необхідності перетворення 
та змін самого освітнього процесу.  

Отож одним із пріоритетних завдань сучасної освіти є розробка та впровадження нових 
освітніх технологій навчання, спрямованих на забезпечення підвищення рівня педагогічної 
майстерності викладача та продуктивної його роботи в сучасних умовах, що постійно 
змінюються. Педагогу варто пам’ятати, що він створює такі умови розвитку людини та її 
освіти, від яких залежить також і результат фахової підготовки та ефективність особистісного 
зростання. Саме розуміння важливості цього завдання викладачами сучасних закладів для 
підвищення професійних якостей та розвитку їхньої педагогічної майстерності зумовлює і 
вибір оптимальних педагогічних технологій. 

Як зазначає Н. Мачинська, освітня технологія як системний метод створення, 
застосування і визначення процесів навчання і засвоєння знань з урахуванням технічних, 
людських ресурсів, їх взаємодії, спрямована на вирішення свого головного призначення – 
оптимізацію освітнього процесу.112 

Саме завдяки освітньому технологічному забезпеченню реалізується зміст вищої освіти 
на основі зміни пріоритетного статусу того чи іншого компонента змісту. Тому, як зазначає 
Є. Андрієнко, професійна підготовка в системі вищої освіти визначається сукупністю 
когнітивних, активно-діяльнісних, гуманістичних і психотерапевтичних технологій, в яких 
когнітивні технології забезпечують змістовний аспект професійної підготовки з пріоритетним 
статусом формування когнітивних компетенцій, пов’язаних з інформацією і знанням; 
активними технологіями забезпечується діяльнісний аспект професійної підготовки з 
пріоритетним статусом формування умінь і навичок; гуманістичними і психотерапевтичними 
технологіями забезпечується емоційний аспект підготовки з пріоритетним статусом 
формування досвіду творчої діяльності та досвіду емоційно-ціннісного ставлення до себе і до 
світу.113 

У зв’язку з цим на перший план у розвитку педагогічної майстерності педагога 
висуваються проблеми розвитку його професійних умінь і навичок, високого рівня 
педагогічної культури, що дадуть йому можливість проявити педагогічну ерудицію, виразити 
своє педагогічне кредо, певним чином сконструювати систему взаємин з учнями, колегами 
по роботі.114 

Отже, як зауважує І. Середа, педагогічна майстерність викладача передбачає не лише 
досконалий рівень фахових знань, умінь та навичок, а це також формування певних 
особистих якостей – мобільності, комунікативності, емпатії, креативності, толерантності, а 

                                                             
112 Мачинська Н. І. (2015): Авторитет викладача – необхідна умова його ефективної взаємодії зі студентами, 
с. 142. 
113 Андриенко Е. В.(2002): Психолого-педагогические основы формирования профессиональной зрелости 
учителя, с. 266. 
114 Малнацька О. (2014): Педагогічна майстерність викладача ВНЗ, с. 61. 
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також майстерне володіння педагогічною технікою та використання сучасних технологій 
освітнього процесу.115 

Але для того, щоб у процесі професійної діяльності педагога відбувався розвиток 
педагогічної майстерності, необхідно оволодівати сучасними технологіями навчання й 
виховання. Майстром стає той, хто прагне цього, хто працює, хто осмислює власну 
діяльність.116 

Для подальшого розгляду питання педагогічних технологій розвитку педагогічної 
майстерності викладача звернемося до визначення сутності поняття «технологія».  

Найбільш загальним вважаємо визначення технології Г. Селевка, який трактує її як 
науково і / або практично обґрунтовану систему діяльності, застосовану людиною в цілях 
перетворення довколишнього середовища, виробництва матеріальних чи духовних 
цінностей 117  

На нашу думку, варто звернути також увагу на твердження В. Беспалька, який одним з 
перших дослідників розглядав педагогічну технологію. Науковець зауважує, що «кожна 
діяльність може бути або технологією, або мистецтвом. Мистецтво базується на інтуїції, 
технологія – на досягненнях науки. З мистецтва все починається, технологією – закінчується, 
щоб потім все розпочати спочатку». Педагогічну технологію дослідник трактує як сукупність 
засобів і методів відтворення теоретично-обґрунтованих процесів навчання і виховання, що 
дозволяють успішно реалізувати поставлені освітні цілі, зазначені на етапі наукового 
проектування. Цілі задаються однозначно, і в процесі реалізації технології зберігається 
можливість об’єктивних поетапних вимірювань і підсумкової оцінки досягнутих 
результатів.118  

Також науці відомі майже три сотні визначень поняття «педагогічна технологія». 
Розглянемо декілька з них: за визначенням П. Підкасистого, це систематичне і послідовне 
втілення на практиці концепцій інноваційних процесів в освіті, заздалегідь спроектованих на 
основі тих чи інших ідей, педагогічних істин, визнаних і застосовуваних суспільством як 
значимі цінності;119 педагогічну технологію група науковців (В. Сластьонін, І. Ісаєв, Є. Шиянов) 
визначає як закономірну педагогічну діяльність, що реалізує науково обґрунтований проект 
дидактичного процесу і має більш високий ступінь ефективності, надійності, більш 
гарантований результат, ніж за умов використання традиційних методик навчання. Науковці 
трактували це як послідовну взаємозалежну систему дій педагога, спрямованих на 
вирішення педагогічних завдань; планомірне і послідовне втілення на практиці заздалегідь 
спроектованого педагогічного процесу, де чітке наукове проектування і точне відтворення 
гарантують успіх педагогічних дій та не виключає, а передбачає прояв особистості 
педагога.120 

Як зазначає Р. Піонова, педагогічна технологія  це така модель освітнього процесу, яка 
ставиться у вигляді мети і досягається конкретним відтворенням результату шляхом 
використання певних видів, форм, методів навчання, оперування змістом; а також чітко 
організована, продумана у всіх деталях спільна діяльність викладача і студентів, що охоплює 
планування, організацію, аналіз та підведення підсумків цієї діяльності.121 За Р. Піоновою 
можна виділити чотири основні компоненти педагогічних технологій, а саме: концептуальну 

                                                             
115 Середа І. В.( 2010): Педагогічні технології як засіб розвитку професійної майстерності майбутнього викладача, 
с. 23. 
116 Вітвицька С. С. (2012): Основи педагогіки вищої школи: підручник, с. 66-108. 
117 Селевко Г. К. (2005): Энциклопедия образовательных технологий, с. 35. 
118 Беспалько В. П. (1989): Слагаемые педагогической технологи, с. 126. 
119 Пидкасистый П. И. (2005): Организация учебно-познавательной деятельности студентов , с. 31. 
120 Сластенин В. А. (2002): Педагогика: учеб. пособие, с. 576. 
121 Пионова Р. С. (2002): Педагогика высшей школы, с. 72. 
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основу (опора на певну наукову концепцію, систему ідей, які служать теоретичним 
обґрунтуванням даної технології); змістовну частину (цілі і завдання освітнього процесу, а 
також короткий зміст освітнього матеріалу); процесуальний компонент (технологічний 
процес, його хід, організація: методи, форми, засоби діяльності викладача і діяльності 
студентів; контроль і керівництво пізнавальною діяльністю студентів); діагностичну частину 
(оцінка якості освітнього процесу, діяльності викладача і студентів, діагностика отриманих 
результатів, їх співвідношення з висунутої метою і завданнями).122  

Цікавим є розуміння освітньої технології К. Сілбера (К. Silber), запропоноване ним 
Асоціації з педагогічних комунікацій і технології США. З його точки зору, педагогічна 
технологія є комплексним інтегративним процесом, що охоплює людей, засоби і способи 
організації діяльності для аналізу проблем і планування, забезпечення і управління 
вирішенням проблем, що передбачають усі аспекти засвоєння знань.123 

Отже, у виконанні технології (процесів навчання, виховання) неминуче присутня 
індивідуальність, особистісна специфіка педагога (його майстерність, педагогічна техніка). 
Таким чином, педагогічна технологія опосередковується педагогічною технікою і 
властивостями особистості педагога, його майстерністю. Іноді педагог-майстер, як зауважує 
Г. Селевко, використовує в своїй роботі елементи декількох технологій, використовує 
оригінальні методичні прийоми. У цьому випадку слід говорити про «авторську» технологію 
цього педагога.124 

Отже, основною метою освітньої технології є виявлення закономірностей для 
визначення і використання на практиці найбільш ефективних процесів перетворення і зміни 
об’єкта. Саме тому необхідною умовою успішної реалізації інноваційної діяльності педагога 
та шлях до розвитку його майстерності є вміння приймати інноваційне рішення, йти на 
певний ризик, успішно вирішувати конфліктні ситуації, що виникають при реалізації 
нововведення. Суголосною цьому є також думка В. Лазарєва, який зазначає, що 
спрямованість викладача на розвиток власних професійних здібностей і на досягнення 
якомога кращих результатів є необхідною умовою досягнення інноваційною діяльністю 
сенсу, та цінності. Адже викладач в професійній діяльності зможе досягати все більш високих 
рівнів майстерності лише змінюючись, лише освоюючи все нові і нові способи діяльності і 
вирішуючи все більш складні завдання. Без усвідомлення участі в інноваційній діяльності, як 
цінності для себе особисто, не може бути у педагога і високої готовності до цієї діяльності.125 

Застосовуючи сучасні технології в інноваційному навчанні, педагог робить процес 
пізнання більш масштабним, цікавим та насиченим. Отже, прагнення викладачів освітніх 
закладів оптимізувати сучасний педагогічний процес зумовлює появу нових і вдосконалення 
наявних освітніх технологій різних рівнів і різної цільової спрямованості.  

Актуальними також є інноваційні педагогічні технології навчання, що використовуються 
у програмах для підвищення рівня педагогічної майстерності, які розглядає Н. Артикуца: 
педагогічна технологія критичного мислення; технологія навчання як дослідження; 
інтегральна педагогічна технологія; технологія розвивального навчання; технології 
формування творчої особистості; технологія особистісно-орієнтованого навчання; проектна 
технологія для стимулювання інтересу до нових знань; технологія диференційованого 
навчання; технологія гуманістичного навчання; технологія модульно-розвиваючого навчання 
для формування самоосвітньої компетентності; технологія групового навчання; технології 
індивідуалізації процесу навчання.126 
                                                             
122 Там само, с. 74-75. 
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Продовжуючи список технологій, на нашу думку, варто звернути увагу на одну з таких 
сучасних нетрадиційних форм методичної роботи як workshop. В основі workshop лежить 
використання активних методів групової взаємодії в результаті якої акцент робиться на 
отриманні динамічного знання. Кожен з учасників приходить на workshop зі своїм 
унікальним і неповторним досвідом, отриманим в процесі професійної діяльності, а також 
індивідуальним баченням і ставленням до розв’язання тих чи інших педагогічних ситуацій. В 
основі workshop лежить використання активних методів групової взаємодії в результаті якої 
акцент робиться на отриманні динамічного знання. Працюючи у таких групах процес 
організовується таким чином, що на визначену проблему можна поглянути з різних, часом 
навіть з найнесподіваніших ракурсів, що допомагає актуалізувати наявний в групі досвід, а 
також інтегрувати новий погляд на шлях вирішення заданої проблеми. Таким чином, після 
закінчення workshop отриманий учасниками досвід допомагає стати їм більш 
компетентними. Зауважимо, що робота у такій неформальній атмосфері дозволяє 
обмінюватися досвідом, обговорювати існуючі в професійній сфері проблеми і просто 
отримати пораду, що можна позиціонувати як заповнення дефіциту колегіального 
спілкування.  

Не менш цікавою та важливою формою опанування педагогічною майстерністю 
викладачів економічних дисциплін можна назвати вправи та завдання на розвиток 
креативного мислення. Адже, як зазначають психологи та педагоги нестандартні способи 
вирішення педагогічних завдань підсилюють здатність до творчого пошуку. Однак, потрібно 
визначити кінцеву мету – які характеристики, знання, уміння, навички потрібно стимулювати, 
формувати, розвивати. 

Креативне педагогічне мислення передбачає здатність до творчого пошуку, 
продукування нових ідей, здатність відхилятися від традиційних норм, швидко вирішувати 
проблемні ситуації. С. Сисоєва виділяє такі ознаки педагогічної креативності, до яких 
відносить моральну свідомість педагога та його високий рівень соціальності; інтелектуально-
логічні здібності; пошуково-перетворюючий стиль мислення; творчу фантазію та уяву; 
специфічні особистісні якості та внутрішню мотивацію досягнення результативності в своїй 
педагогічній діяльності.127 

Саме завдяки своєму креативному мисленню у викладача формується не менш 

важлива якість  імпровізація. Адже, як зазначає Є. Турбіна, у педагогічній науці саме в 
нестандартних способах вирішення педагогічних завдань найяскравіше проявляється 
імпровізація вчителя. Це здатність легко і невимушено імпровізувати в складних обставинах, 
вміння знайти вихід з будь-якої нестандартної ситуації для професійного вчителя навіть 
важливіше ніж для актора, у якого текст ролі написаний заздалегідь і є суфлер. У педагогічній 
практиці імпровізація є незамінним інструментом виховання і навчання, яка активізує 
знання, творчі прагнення, а сам освітній процес робить привабливим, ненав’язливим, 
життєвим. Будучи необхідною умовою гармонійного розвитку вільної особистості, 
імпровізація навчає творчості, допомагає здійснювати відкриття, головне з яких відкриття і 
пізнання себе.128 

Розглядаючи питання використання багатьох педагогічних технологій для розвитку 
педагогічної майстерності викладачів, варто наголосити, що досить важлива роль належить 
тренінговим технологіям, зокрема, навчальному тренінгу. 

Навчальний тренінг С. Сисоєва розглядає як педагогічну технологію, яка дозволяє 
відпрацьовувати вміння і навички виконання простих та складних видів професійної 
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діяльності, наочно демонструє наслідки прийнятих рішень, реалізує можливість перевірки 
альтернативних зв’язків, дає змогу одночасно використовувати різну кількість методів ігрової 
діяльності.129  

В умовах спеціально організованого тренінгового середовища у викладачів можна 
досягнути високого рівня психолого-педагогічної компетентності завдяки прояву суб’єктної їх 
активності, стимулюванню інтелектуально-творчого потенціалу та виокремленню власного 
емоційно-соціального досвіду при розв’язуванні і моделюванні нестандартних педагогічних 
ситуацій.130 

Тренінг, як технологія, є одночасно процесом пізнання; цікавим спілкуванням; 
ефективною формою опанування знань; інструментом для формування умінь та навичок; 
формою розширення досвіду. Тренінг та традиційна форма навчання мають суттєві 
відмінності. Традиційне навчання більш орієнтоване на правильну відповідь, і за своєю 
сутністю є формою передачі інформації та засвоєння знань, натомість тренінг, передусім, 
орієнтований на запитання та пошук: «... на відміну від традиційних, тренінгові форми 
навчання повністю охоплюють весь потенціал людини: рівень та обсяг її компетентності 
(соціальної, емоційної та інтелектуальної), самостійність, здатність до прийняття рішень, до 
взаємодії тощо».131 

Як зауважує С. Сисоєва, тренінг максимально сприяє формуванню практичних навичок, 
передбачає напрацювання і засвоєння поведінкових навичок, ідей, які необхідні для 
конкретної роботи. Автор наводить такі види основних тренінгових технік: інформаційна; 
симуляційна (імітаційна); вправи з практичного виконання роботи; груподинамічні вправи.132  

Тренінгові форми роботи можуть базуватися на використанні одного основного метода 
(наприклад, сюжетної гри) або кількох різних (міні-лекція, дискусія, кейс-метод, управлінська 
гра). Вибір методів залежить від складності тренінгових завдань та тривалості занять – від 
кількох годин до кількох днів. Основними завданнями тренінгів має бути орієнтація на 
кінцеві результати у практичній діяльності; визначення нових цілей; гуртування колективу і 
вдосконалення професійної майстерності; посилення мотивації.133  

До тренінгових занять включають різні практичні вправи, які спрямовані на формування 
адекватної самооцінки, позитивного мислення, розвиток навичок групової взаємодії, 
корекцію стресових станів, і весь цей комплекс так чи інакше сприяє мотивації професійного 
розвитку та, відповідно, розвитку педагогічної майстерності. Також варто наголосити на 
важливості проведення тренінгів для молодих педагогів, які нещодавно розпочали свою 
професійну діяльність і ще не набули професійного досвіду та не розвинули навичок 
педагогічної майстерності. Адже, як зауважує Л. Сушенцева, однією із провідних проблем 
розвитку психолого-педагогічної готовності педагога часто є його нездатність оцінити свої 
можливості й спрогнозувати особистісний розвиток, знайти власне рішення в ситуації вибору, 
відстояти свою індивідуальність, забезпечуючи перспективи кар’єрного зростання. 134 

Також нам імпонує думка О. Лавріненка, який зауважує, що опанування програми 
педагогічної майстерності виявилося найбільш оптимальним шляхом теоретичної та 
практичної підготовки майбутнього вчителя до педагогічної дії, яка охоплює різноманітні 
форми організації освіти. А також науковець наголошує, що педагогічна майстерність стала 

                                                             
129 Сисоєва С. О. (2011): Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник, с. 129. 
130 Сластенин В. А. (2002): Педагогика: учеб. пособие, с. 19. 
131 Парслоу Э. (2003): Коучинг в обучении: практические методы и техники, с. 17. 
132 Сисоєва С. О. (2006): Основи педагогічної творчості: підручник, с. 143. 
133 Ковальчук В. І. (2014): Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності майстрів 
виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів у післядипломній освіті, с. 22. 
134 Сушенцева Л. Л. (2006): Формування професійної мобільності інженера-педагога: методологічний аспект, 
с. 87-90. 
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тим єдиним предметом, що базується на тренінговій методиці підготовки кожного вчителя 
без винятку до педагогічної дії.135  

Отже, така технологія як тренінг є важливим елементом у розвитку педагогічної 
майстерності викладача сучасного освітнього закладу, та й системи навчання й розвитку 
зокрема. Адже тренінг – це навчання, яке опирається на досвід людини, а також допускає, 
що отримання нової інформації одразу використовується на практиці, розвиваючи нові 
навички.  

Навчання  педагогів освітнього закладу у тренінговому режимі не тільки забезпечує 
інтенсивне засвоєння необхідних умінь у процесі активної творчої діяльності, але й створює 
сприятливий для розвитку особистості контекст.  

Також однією з найновіших освітніх технологій, яка здатна поєднати різноманітні 
методики і техніки також визнаний коучинг. Педагогічний коучинг є новим поняттям у 
педагогіці. Завдяки йому відкривається перспектива організації педагогічної взаємодії 
учасників освітнього процесу на іншому, більш якісному рівні. Завдяки цьому в сучасній освіті 

сформувалася нова професія «педагог-коуч»  активна, творча особистість, гармонійний 
розвиток якої вимірюється не кількістю засвоєних нових понять або загальним обсягом 
навчальної інформації, а швидким і раціональним відбором і умінням гнучко 
використовувати її в майбутніх професійних ситуаціях.136 

Застосування навчання викладачів методом педагогічного коучингу сприятиме 
розкриттю їхнього професійного потенціалу, виробленню інноваційного підходу щодо 
вирішення професійних завдань, а також розкриттю можливості самореалізації через 
удосконалення власних професійних компетенцій. Отже, педагогічний коучинг розуміємо як 
метод постійного професійного розвитку, який вдосконалює педагогічну діяльність та 
покращує спільну організацію роботи викладачів стосовно професійних інтересів. Техніки 
педагогічного коучингу сприяють професійній підготовці до роботи в реальному житті, 
умінню взаємодіяти і працювати в команді. 

Підтвердження цієї думки знаходимо у працях Т. Чернової та І. Голіяд, які зазначають, 

що педагогічний коучинг  це технологія постійного вдосконалення професіоналізму 
педагогічного працівника, що сприяє ефективній партнерській взаємодії суб’єктів освітнього 
процесу, спрямована на досягнення ними цілей, забезпечення самостійності та ефективності 
в прийнятті рішень особистісного та професійного характеру Коучингова компетентність це 
складова професійної компетенстності педагога, яка сприяє його активній та усвідомленій 
особістісно-орієнтовній позиції у коучинговій взаємодії з суб’єктами освітнього процесу. 
Техніки та інструменти педагогічного коучингу орієнтують педагога на самостійний вибір 
стилю навчання, який сприяє ефективній професійній діяльності.137  

Методи, які використовуються у педагогічному коучингу є активними: дискусія і 
проектування; організація рефлексивної діяльності; створення сприятливої психологічної 
атмосфери; діагностування особистісних якостей, самостійна творча робота. Такі методи 
дозволяють ефективно організувати процес обговорення того чи іншого теоретичного 
аспекту і створюють умови для розвитку індивідуальних знань, умінь і навичок. А також 
вкрай необхідні у формуванні професійної компетентності, зокрема: самоорганізація; 
самоменеджмент; аналіз та оцінювання власної практичної діяльності, збору та аналізу 
інформації; отримання нового знання; уміння і навички роботи в команді; організації 
діяльності команди, співпраця, конструктивна участь у роботі команди і прийняття 

                                                             
135 Лавріненко О. А. (2017): Тренінги розвитку і саморозвитку педагогічної майстерності викладача ВНЗ: посіб. 
для магістрантів, викладачів вищ. навч. закладів, с. 21. 
136 Голіяд І. С. (2016): Графічна підготовка вчителя технології: коучинговий підхід, с. 55. 
137 Там само, с. 56. 
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командного рішення; уміння і навички спілкування, сприйняття інформації, постановка 
питань, аргументація; усна і письмова презентація результатів роботи.138 

Отож, щоб витримувати конкуренцію на ринку освітніх послуг та сучасного 
інформаційного суспільства, а також реалізовувати освітні проекти національного масштабу 
варто педагогічним працівникам вміти самостійно освоювати і застосовувати знання на 
практиці, що є чи не найголовнішою та найскладнішою метою сучасної освіти, тому 
застосування ідей педагогічного коучингу на практиці уможливлює такий перехід від 
традиційних аудиторних занять до тренінгової, індивідуальної, проектної, дистанційної форм 
роботи. Ми також переконані, що консультації для викладачів на робочому місці в системі 
методичної роботи кафедри та педагогічний коучинг сприяють поліпшенню та ефективності 
педагогічної діяльності, а також розвитку їхнього творчого потенціалу. Це досягається за 
допомогою різних технологій: ефективне слухання, фокусування уваги, цілеспрямований 
альянс, всі види спостереження, діагностичні питання, опитувальники і тестові методики 
(«Колесо Життя», «Реєстр оцінювання повсякденних звичок», «Компас для коучів»). 
Результатом коучингових послуг має стати набуття вчителем нових професійно значущих 
знань, сформованість сталої акмеологічної мотивації до подальшого вдосконалення 
педагогічної майстерності. Основною метою таких технологій розвитку педагогічної 
майстерності викладачів є підтримка й допомога у період професійної адаптації для 
підвищення ефективності педагогічної діяльності та удосконалення професійних якостей та 
педагогічної майстерності шляхом вивчення інноваційних освітніх технологій. 

Також варто зауважити, що майже всі науковці погоджуються в тому, що викладачеві 
сучасного закладу освіти варто мати внутрішню готовність та бажання удосконалюватися в 
своїй професійній спрямованості, бути готовим до серйозної діяльності щодо 
перетворювання, насамперед, самого себе та оволодіння новими технологіями підвищення 
педагогічної майстерності. Тому перед викладачем ставиться вимога володіти цілою гамою 
спеціальних та професійних умінь, а також знаннями, які пов’язані з його психолого -
педагогічною підготовкою. А це можливо лише у контексті використання викладачем 
педагогічних технологій, які є шляхом до формування його професіоналізму та педагогічної 
майстерності. Також наголосимо, що сучасні освітні технології надають доступ до 
нетрадиційних джерел інформації, створюють можливості для творчої діяльності та 
формування і розвитку професійних умінь і навичок.  
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1.10. Theoretical and methodological basis for the development of a picturesque vision  
of the artists-educators at the initial stages of training 

 
1.10. Теоретико-методичні основи розвитку живописного бачення майбутніх художників-

педагогів на початкових етапах навчання 
 
«Живопис» є однією з профілюючих навчальних дисциплін у підготовці художника-

педагога, метою якої є оволодіння студентами необхідними знаннями і уміннями для 
відображення живописними засобами тривимірних форм і простору на двовимірній 
площині, передачі явищ природи, людських почуттів та створенню художнього образу 
засобами живопису. 

Живописний процес є складним поєднанням мисленнєвої та практичної 
діяльності,складовими якої є:ідентифікація, аналіз та усвідомлення характерних 
властивостей предметів чи явищ, величин і ритмів плям, просторових, світлотних і 
кольорових відношень, оцінка освітленості та колориту, а також матеріалізація задуму, що 
залежить від знання властивостей кольорів та законів їх взаємодії, ступеню володіння 
технологічними особливостями роботи живописними матеріалами, та вмінням поєднувати 
усі ці фактори у цілісну кольорову композицію. 

В процесі такої діяльності у художника формується специфічне художнє сприйняття, 
живописне бачення, що характеризується осмисленим сприйняттям об’єктів зображення, 
світло-колірного простору тавзаємодії тональних і колірних сполучень в природі та на 
площині. 

Сприйняття живописного образу відбувається у кожного художника по-різному і 
здійснюється перш за все на підставі наявних знань з теорії образотворчого мистецтва, від 
зображального та, зокрема, живописного досвіду та від індивідуальних особливостей 
сприйняття (типу сприйняття, з класифікації, що склалася при психологічному вивченні 
сприйняття людини і де розрізняють – синтетичне, аналітичне, аналітико-синтетичне та 
емоційне).  

Для студентів, майбутніх художників-педагогів, з початкових курсів необхідно 
розвивати живописне бачення, оскільки цілеспрямоване, усвідомлене і професійне 
сприймання тональних, кольорових і просторових якостей предметного середовища є 
основою повноцінного і ефективного практичного оволодіння ними програмових вимог з 
живопису, фундаментом, на якому будується можливість створення колористичного 
розмаїття живописних композицій у творчій діяльності, шляхом до образотворчої та 
педагогічної майстерності. 

На сьогодні проблеми методики навчання живопису в системі вищої художньо-
педагогічної освіти, пов’язані із взаємодією аналітичного сприймання натури (аналізу 
простору, кольору, форми, об’єму та ін.) та безпосередньо живописної практики, 
залишаються недостатньо розкритими. Розробка науково обґрунтованої методики навчання 
майбутнього художника-педагога живопису на початкових етапах навчання, що базується на 
послідовному розвитку живописного бачення на основі поєднання усвідомленого 
сприймання навколишнього та практичної навчально-творчої діяльності, є актуальною і 
необхідною. 

В науково-методичній літературі багато уваги приділено специфічним особливостям 
навчання мистецтву. Сутністю поняття «живописне бачення» як одного з компонентів 
художньо-творчого, естетичного сприйняття художником оточуючого середовища, 
цікавились, вивчали та розглядали в своїх роботах психологи, філософи, теоретики 
мистецтва, методисти з навчання живопису. 
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В сучасних словниках-довідниках по мистецтву визначення «живописність» трактується 
як таке, що характеризує художні особливості твору образотворчого мистецтва з 
переважанням в ньому емоційності та експресивності, що дозволяють художнику яскравіше 
виразити своє враження від натури. Стосовно живописного твору це поняття 
використовується для характеристики творів з явно вираженими колористичними 
перевагами, динамічною фактурою… 

Про особливість і специфічність живописного бачення художником писав відомий 
історик і теоретик мистецтв Г. Вельфлінг. Розрізняючи так зване лінійне бачення і живописне, 
він трактує живописне бачення як таке, що дозволяє художнику передавати оптичне 
враження від предметів, створюючи, на відміну від виваженого лінійного стилю з чіткими 
контурами і геометричністю моделюванням форм, більш емоційний та більш суб’єктивний 
візуальний образ, в якому більше пластики і руху. «Живописним стає сам простір, в якому, 
перш за все, головним є світло і повітря».139 

Він підкреслює, що живописність може бути притаманною і монохромному живопису і 
графіці. 

В. А. Клетнова у процесі своїх науково-методичних досліджень робить висновок, що, 
хоча й кожна людина (за виключенням індивідуальних проблем із здоров’ям) має різного 
ступеню розвитку «кольорове бачення, що характеризується особливістю розрізняти відтінки 
оточуючого світу, але не кожна людина здатна мати колористичне сприйняття і вміння 
систематизувати побачені кольори і відтінки в єдину, гармонійну картину». І наголошує, що 
колористичне і живописне сприйняття формується в процесі цілеспрямованого навчання, а 
живописне бачення – тільки в процесі аналітичного сприймання натури безпосередньо під 
час живописної практики. 

У своїх роботах авторка визначає складові живописного сприйняття, до яких відносить: 
- розвинуте колірне бачення, що полягає в умінні бачити нюанси колірних відношень і 

створювати гармонійний колорит на основі знань з колористики; 
- розвинуте цілісне бачення, що полягає в умінні грамотно використовувати закони та 

прийоми композиції (єдність деталей і цілого, пропорції, ритми і контрасти кольорових і 
світлотних плям та ін.); 

 - розвинуте живописно-просторове бачення, що полягає в свідомій передачі об’єму 
предметів та глибини простору, світлоповітряного середовища засобами живопису; 

- емоційну виразність, що полягає у вмінні використовувати колір як образну складову у 
творчій композиції.140 

Проблему формування свідомого і цілеспрямованого сприйняття живописних якостей 
кольору у студентів художньо-графічних факультетів розглядає Коробко Ю. В. 

Він вказує на те, що саме мислення в процесі сприйняття кольору – це один з факторів, 
що визначає, які саме якості колірного ладу натури, з усього багатоманіття зорової 
інформації, будуть помічені, виділені та відібрані оком художника-початківця в той чи інший 
момент спостереження. І, у зв’язку з цим, вважає необхідним саму систему художньо-
графічної освіти розглядати як певним чином організований вид навчальної діяльності, в 
процесі якої відбувається формування художнього мислення студентів і постановка ока на 
професійне сприйняття кольору. 

Основним фактором формування живописної майстерності Коробко вважає 
реалістичний метод зображення та роботу з натури, які створюють необхідність та умови 

                                                             
139 Вьольфлін Г. Основные понятия истории искусств, с. 9. 
140 Клетнова В. А. Сущность и содержание понятия «живописное восприятие». 
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формування специфічного для художника бачення живописних якостей кольору, а також 
дозволяють досить об’єктивно оцінити рівень постановки ока художника-початківця.141 

Важливі психологічні і педагогічні особливості процесу професійного сприйняття натури 
та розвитку живописного бачення у майбутніх художників-вчителів образотворчого 
мистецтва на заняттях з живопису досліджував Шайхулов Р. Н. Живописне бачення він 
визначив як здатність бачити всю багатоманітність кольоро-тональних відношень натури в 
найтонших нюансах у зв’язку з освітленням, особливостями кольоро-повітряного 
середовища, розташуванням об’єктів у просторі. У своєму дослідженні він робить висновок, 
що «живописне бачення це арсенал збагаченого художнього бачення живописця, яке він 
потім втілює в певну колористичну систему. І, виходячи з цього…в навчанні студентів 
початкових курсів живопису ми, перш за все, маємо говорити про необхідність формування 
живописного бачення».142 

Виходячи з аналізу науково-методичної літератури з питань психології сприйняття, 
теорії і методики навчання живопису на художньо-графічних факультетах, можна зробити 
висновок, що живописне бачення відноситься до такого специфічногопсихічногопроцесу 
сприймання і спостереження навколишнього, розвиток якого призводить до особливого, 
розширеного і нестандартного бачення художником світу та  виступає інструментарієм 
матеріалізації ним живописного задуму та створення художнього образу на площині. 

При підготовці художників-педагогів формування живописного бачення на основі теорії 
образотворчого мистецтва і практичної художньої діяльності відбувається на таких 
дисциплінах як «Живопис», «Колористика», «Композиція» та «Пленерна практика», тому у 
даній роботі формування професійного розуміння і бачення кольору у художників-педагогів 
на початкових етапах навчання пропонується здійснювати за рахунок реалізації 
міжпредметних зав’язків, розглядаючи їх як систему, структура якої формується в процесі 
навчання. Такий підхід сприятиме координації і систематизації змісту цих навчальних 
дисциплін в контексті теорії і практики кольору, забезпечить інтеграцію отриманих на 
суміжних дисциплінах знань і вмінь студентів. Таким чином з’являються умови для 
підвищення рівня усвідомленого сприйняття натури, для осмисленого процесу роботи над 
живописними композиціями та для формування специфічного професійного живописного 
бачення студентів. 

Реалізація такого підходу до формування живописного бачення студентів-початківців 
може відбуватися через певну систему завдань, уведених в навчальні програми дисциплін 
професійного циклу – колористики, композиції, пленерної практики, а також додаткових 
завдань з живопису, в яких застосовуються знання і уміння з інших дисциплін. 

Як уже відмічалося, професійне живописне бачення розвивається і формується тільки в 
процесі художньої освіти та усвідомленої практичної образотворчої діяльності. Це 
обумовлює необхідність,реалізуючи механізм міжпредметних зав’язків,цілеспрямовано 
організувати навчально-практичну діяльність студентів, виробити систему навчання, 
визначивши тематику теоретичного матеріалу, зміст і послідовність практичних завдань, що 
впливатимуть на ефективність розвитку живописного бачення студентів. 

Основні задачі по формуванню живописного бачення у студентів-початківців 
відносяться до таких сфер пізнавальної діяльності: оволодіння теоретичними знаннями з 
колористики та живопису; оволодіння навичками усвідомленого професійного сприймання 

                                                             
141 Коробко Ю. В. Формирование целенаправленного восприятия живописных качеств цвета в работе с натуры 
студентов художественно-графических факультетов. 
142 Шайхулов Р. Н. О формировании живописного видения студентов начальных курсов художественно-
графических факультетов педвузов. 



100 

натури та її аналізу; опанування технологічними особливостями живопису (акварельного, 
гуашевого, акрилового або ін.) та практичними навичками живописної майстерності. 

Формування професійного розуміння і бачення кольору починається з теоретичних 
основ кольорознавства, що вивчаються на дисципліні «Колористика». Художникам-
початківцям пояснюється психофізіологія роботи ока та зорового сприйняття кольору, 
даються знання про світлові та колірні контрасти, вивчаються особливості гармонізації 
кольорів та проблеми створення колориту. 

Розкриття таких понять, як «константність сприйняття кольору», «локальний колір», 
«обумовлений колір», «ілюзорні властивості кольору», «одночасний і послідовний 
світлотний та колірні контрасти» та оволодіння основами сприйняття кольору в процесі 
вивчення теорії кольору й виконання навчально-творчих завдань з колористики у студентів 
відбувається суттєва перебудова початкової бази сприйняття навколишнього, долається 
буденне, повсякденне, нерозвинене кольоробачення, константність колірного сприйняття, 
що є першим кроком до професійної постановки ока. 

Усвідомленому сприйманню натури студентами в процесі живописного вирішення 
навчально-художніх задач при роботі на дисципліні «Живопис», сприятиме робота в 
контексті виконання колірних таблиць з «Колористики». Тут важливо витримувати чітку 
послідовність завдань, що допоможе недосвідченому художнику зрозуміти принцип 
утворення колірних ефектів і колористичного ладу роботи безпосередньо в процесі 
сприйняття, аналізу та живопису натури, що сприятиме встановленню зав’язків між теорією і 
практикою. 

Так, наприклад, вивчення одночасного хроматичного (симультанного) контрасту, що 
дає ефект оптичної зміни кольору і надзвичайно складний для розуміння живописцем-
початківцем, слід починати з живопису простих за формою білих об’єктів (наприклад, 
геометричних фігур), розташованих в оточенні насичених і конкретних за кольором 
предметів та драперій, і де кількість хроматичних кольорів в оточенні незначна. Наступним 
завданням має бути живопис простих за кольором об’єктів на нейтральному ахроматичному 
тлі. Одночасно з виготовленням таблиць і експериментами із сприйняття компліментарних 
кольорів на «Колористиці», першокурсники аналізують видимі зміни кольорів під дією 
одночасного хроматичного контрасту в натурних постановках на заняттях з живопису і 
передають це в практичних роботах. 

Важливим чинником у формуванні живописного баченні майбутніх художників-
педагогів є активне і цілеспрямоване сприймання творів живопису та аналіз їх з точки зору 
використання виражальних можливостей кольору та закономірностей колористичної 
побудови композиції. 

Здійснюючи колористичний аналіз творів живопису на заняттях по колористиці, 
необхідно підібрати такі роботи художників, де чітко і явно можна відслідкувати вирішення 
за допомогою кольору якомога більшої кількості завдань: психологічних, колористичних, 
композиційних, художніх, та запропонувати студентам оцінити роль кольору в передачі 
форми, простору, колірного середовища, освітлення, фактури, настрою, ідеї твору, звернути 
увагу на технічні особливості виконання тієї чи іншої роботи, індивідуальну манеру 
художника, стилістику виконання… Нерозривний зв'язок активного мисленнєвого та 
емоційного процесів  сприяє розумінню майбутніми художниками принципів колористичної 
побудови живописного твору, ролі виражальних засобів живопису в його трактуванні 
глядачем. 

З метою наблизити знання з колористики до практичного застосування, можна 
порівняти і проаналізувати студентські роботи з живопису, аудиторні й виконані на 
відкритому повітрі (пленері), розглядаючи їх з точки зору законів кольорознавства та вміння 
передавати різного кольору освітлення, ступінь освітленості натури, тональні та колірні 
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співвідношення предметів і кольоро-повітряного середовища, оцінювати і передавати 
живописними засобами загальну тональність та колорит зображуваного. 

В процесі керованого викладачем споглядання, порівняння і аналізу живописних робіт 
професійних живописців і студентів, з використанням кольорознавчої термінології, з 
посиланнями на набуті знання з колористики та досвід живописної практики, у художників-
початківців вдосконалюється апарат сприйняття, підсилюється їх здатність до особливого 
бачення кольору, до зорової оцінки предметів, явищ і художніх творів з точки зору їх 
живописності, естетичності, образних і художніх якостей. 

З метою засвоєння знань про закономірності побудови колірної композиції натюрморту 
та закріплення вивчення факторів впливу колірного оточення на колір предмету, 
першокурсникам пропонується узагальнююче завдання з «Колористики»: працюючи за 
уявленням, виконати наближене до реалістичного живописне вирішення нескладного 
реального натюрморту. Матеріал і техніка виконання – аплікація з кольорового паперу. При 
роботі над завданням необхідно врахувати контрастність і колір освітлення, особливості 
передачі об’єму форм та глибину простору, світлотні та колірні контрасти і рефлекси, 
взаємодію холодного і теплого, вплив колірного і повітряного середовища на об’єкти 
зображення і т. д., тобто усе те, що необхідно врахувати і передати фарбами при роботі над 
реальною живописною постановкою.  

В процесі виконання даного завдання, студенти мають ретельно продумувати колір 
кожного сантиметру зображення, порівнюючи його з сусіднім кольором, перевіряючи та 
співвідносячи свій вибір з теоретичними знаннями про властивості кольорів і підбирати 
шматочки паперу відповідного відтінку. Така імітація живописної діяльності дозволяє ще 
міцніше пов’язати в єдине ціле теорію з практикою, поглибити і узагальнити знання, 
отримані при виконанні художніх завдань на різних дисциплінах художнього циклу, що є 
підґрунтям для формування професійного живописного бачення. 

Розглядаючи роль композиції в процесі розвитку живописного бачення, необхідно 
підкреслити, що розуміння специфіки створення колористичної композиції, ролі кольору в 
створенні художнього образу, є фундаментом для розвитку колористичного і живописного 
бачення. Вивчення психології кольору та основ створення колірних гармоній, вивчення 
понять силуету, форми, контрасту, пластики, ритму, співрозмірності та ін., виконане в 
контексті роботи над живописними етюдами, навчить студентів цілеспрямовано розглядати 
натурні постановки, аналізувати живописний процес, знаходити взаємозв’язок колірних мас 
в форматі, впевнено створювати виразний і емоційний живописний образ. Використання 
досвіду композиційної діяльності при роботі над живописною постановкою сприятиме 
усвідомленому підходу до організації колірного ладу живописної композиції на основі 
розвинутого колірного бачення та гармонізації живописних співвідношень в практичній 
художньо-творчій діяльності студентів. 

Цілеспрямоване формування живописного бачення неможливе без професійної 
постановки ока безпосередньо в процесі оволодіння художниками-початківцями 
принципами майстерності реалістичного живопису при роботі з натури. Можливості 
живописного бачення в процесі живопису з натури починають працювати вже під час 
усвідомленого сприйняття зображуваних предметів, та визначення логіки побудови 
живописного процесу на площині. Під час осмисленого споглядання натури включаються 
мисленнєві процеси, пов’язані з оцінкою характеру та направленості освітлення, загального 
колориту постановки, з аналізом просторового положення форм, величини колірних і 
тональних плям, їх колірних і просторових співвідношень. Саме в процесі такого аналітичного 
сприймання, а потім і послідовної матеріалізації задуму відбувається загострення колірного 
бачення і формується бачення живописне. 
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Тут треба наголосити на обов’язкове спостереження і активне керівництво за роботою 
студентів зі сторони педагога на початкових етапах навчання живопису, бо самостійна робота 
недосвідченого живописця може повернути його доконстантного бачення кольору і не дати 
потрібного навчального результату. 

Система практичних завдань з живопису, направлена на постановку ока майбутнього 
художника-педагога та розвиток його живописного бачення, повинна мати методичну 
послідовність пропонованих для виконання завдань з їх поступовим ускладненням, що 
реалізують принципи оволодіння основами образотворчої грамоти та практичними 
навичками в роботі з кольором і фарбами, а також, враховувати та співвідносити живописні 
задачі із знаннями з теорії кольору та основами композиції, в кожному завданні ставлячи 
перед студентом колористичні задачі, які вирішували б проблеми розвитку живописного 
бачення. 

Робота з натури, послідовно реалізуючи завдання оволодіння студентами 
спеціальними знаннями, уміннями і навичками  з живопису, містить необхідні умови для 
послідовного розвитку живописного сприйняття, кольоророзуміння і професійного 
кольоробачення. Для цього в практичній навчально-творчій діяльності студентів початкових 
курсів в процесі навчання живопису необхідно звертати увагу на фактори, що впливають на 
сприйняття кольору в натурних постановках. Це: 

- освітлення, його характеристики і направлення (холодне, або тепле, контрастне, або 
розсіяне, кольорове… Пряме, бічне, конражурне); 

- вплив просторового середовища на характеристики кольору; 
- зміна локальних кольорів під дією умов освітленості (та при роботі з об’ємом 

включно), відстані, колірного оточення (кольорові рефлекси, контрасти…); 
- колірні та світлотні одночасні контрасти (включаючи колірні ілюзії); 
- дія послідовного контрасту (можлива тільки за умови руху ока); 
- загальна колірна тональність (обумовлена освітленням чи переважаючим кольором 

предметів натюрморту). 
Постановка завдання при живописі програмових натурних постановок, має бути 

націлена на вивчення кожного з цих факторів зміни предметного кольору. Ефективність 
розвитку живописного бачення у студентів початкових курсів в процесі виконання цих 
завдань забезпечується створенням умов, що забезпечують наочне виявлення цих явищ в 
натурі (освітленість натури і робочого місця, організація сприятливого світло-кольорового 
просторового середовища), організацією осмисленого цілеспрямованого споглядання та 
аналізу натури студентами (що спирається на теоретичні знання та практичний досвід, 
набутий на інших предметах образотворчого циклу) та педагогічним керуваннямїх 
практичною роботою при живопису постановки з натури. 

Така організація навчальної діяльності дозволить художникам-початківцям уникати 
грубих помилок в передачі кольору натури, подолати буденне, нерозвинене 
кольоробачення, константність колірного сприйняття, навчитись абстрагуватися від видимих 
ознак кольору і побачити його у взаємному узгодженні оточуючих кольорів, навчитись 
поєднувати знання і практичний досвід в єдине ціле, в систему, що дозволить усвідомлено 
підходити до вирішення навчальних задач з живопису. Саме така організація навчання з 
живопису і сприятиме розвитку специфічного колористичного живописного бачення на 
природі, в мистецтві і на площині. 

Надзвичайно важливою складовою процесу формування живописного бачення 
майбутнього художника-педагога є виконання короткотривалих кольорових етюдів 
невеликого розміру. При роботі над довготривалими постановками недосвідченому 
живописцю складно відволіктись від видимих ознак предметного кольору,оцінити й 
передати обумовлений колір об’єктів зображення та його взаємозв’язок з іншими кольорами 
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натури, визначити ступінь впливу на нього світла, простору та колірного середовища, в якому 
він знаходиться. Цінність роботи над етюдом для розвитку живописного бачення полягає в 
тому, що студент на невеликому форматі протягом короткого часу повинен передати 
найбільш важливе, суттєве, характерне. Йому потрібно передати не предметний колір, не 
детальну проробку форми, а загальне враження від освітлення, від колориту постановки, 
основні кольорові відношення. 

З метою розвитку живописного бачення, виконуються швидкі етюди-начерки 
прийомом «а-ля прима», тобто одразу без попередніх прокладок і виправлень, що зберігає 
свіжість першого враження. 

Короткотривалість роботи над етюдом дозволяє студенту працювати більш сміливо і 
виконати за короткий час декілька робіт з одним мотивом, вирішуючи одне і теж або 
протилежно різні завдання, удосконалюючи таким чином і свою живописну майстерність, і 
збагачуючи зображувальний досвід, і розвиваючи професійне живописне бачення. 

Задачами, що стоять перед студентом-початківцем при виконанні живописного етюду 
нескладної постановки може бути дослідження змін кольору одних і тих самих предметів 
при зміні інтенсивності і кольору освітлення (наприклад, нейтральне денне світло середньої 
яскравості та в противагу цьому – яскраве штучне освітлення теплого відтінку). Або 
виявлення об’єму предметів насиченого кольору на яскравому колірному тлі, та, паралельно, 
на нейтральному ахроматичному; або спочатку на теплому, а потім на холодному фоні; 
послідовні етюди об’єктів, освітлених фронтально, з боку та в контражурі. Таке постійне 
порівняння умов, в яких знаходиться об’єкт малювання призводить до усвідомленого 
сприймання натури студентом. 

Завдань для етюдного вправляння з живопису з метою розвитку професійного бачення 
майбутнього художника-педагога може бути безліч, і обмежується їх кількість тільки 
досвідом і фантазією викладача та часом, що виділяється на вивчання дисципліни. 

Сприятливими для подолання константності сприйняття і формування живописного 
бачення у художника-початківця є умови пленеру. 

На відміну від навчальних завдань, що реалізуються в аудиторіях, пленерна практика на 
відкритому просторі дозволяє відчути і досконало вивчити різноманіття природних тонових і 
колірних відношень, оволодіти передачею глибини простору засобами живопису за 
правилами, пов'язаними з відтворенням світлоповітряного середовища. В умовах 
різноманітного природнього освітлення майбутні художники-педагоги на власному досвіді 
можуть побачити зміну характеристик кольору в залежності від освітленості, просторового 
розташування,зрозуміти поняття колориту як співвідношення колірних відтінків і тонів, 
приведених до певної єдності.143 

На основі аналітичного вивчення натури, оцінки змін загального колірного стану натури 
в залежності від змін яскравостей і кольору освітлення, в поєднанні з практичною роботою з 
передачі цих станів, збагачується колористичний досвід майбутнього учителя 
образотворчого мистецтва, відбувається формування цілісного сприймання натури на основі 
цілеспрямованого розвитку його художнього бачення. 

Виходячи із вищезазначеного, можна зробити висновок, що, успішний розвиток і 
формування живописного бачення майбутнього художника-педагога відбувається при 
реалізації певних умов їх навчально-пізнавальної діяльності: 

1. Оволодіння студентами теоретичними знаннями з живопису, колористики, 
композиції, що реалізується через міжпредметні зв’язки дисциплін образотворчого циклу. 
Такий підхід розглядає процес навчання з позиції системності і єдності взаємопов’язаних 
мистецьких знань, понять, принципів, прийомів, умінь і навичок інтегрованих в живописну 

                                                             
143 Сова О. Навчання образотворчого мистецтва на пленері. 
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діяльність студентів, забезпечує цілісність навчання, і вирішує задачі формування 
професійного живописного бачення на основі комплексного бачення теорії і практики 
образотворчого мистецтва. 

2. Цілеспрямована організація аналітичного сприймання студентами натури, 
навколишнього і творів мистецтва, основана на знаннях з теорії кольору та на усвідомленому 
аналізі факторів впливу на зміни предметного кольору на обумовлений колір, стану світло-
колірного та предметного середовища. 

3. Навчання студентів практичному оволодінню живописною майстерністю шляхом 
виконання завдань комплексного характеру, тобто таких, що наряду з навчанням живописній 
техніці, сприяють розвитку здібностей студентів доцілеспрямованого та усвідомленого 
сприйняття живописних якостей кольору натури, її загального колірного стану. 

Використовуючи цілеспрямовану методику навчання, засновану на міжпредметних 
зв’язках суміжних дисциплін, можна досягти значних успіхів в розвитку професійного 
мислення майбутніх фахівців, у формуванні їх живописного бачення. 
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1.11. Health's saving technology in systems now has been developed 
 
1.11. Здоров’язбережувальні технології в системі сучасної освіти 
 

Вступ. Проблема збереження та зміцнення здоров’я молодого покоління сьогодні 
залишається однією з актуальних. Здоров’я є одним із інтегральних показників, який 
визначається комплексом соціально-психологічних, медико-генетичних характеристик. 
Серед найважливіших факторів, що впливають на здоров’я людини, є навколишнє 
середовище, спосіб життя, ряд біологічних факторів (зокрема, здорова спадкоємність, 
відсутність віково-статевих і конституційних особливостей, котрі спричиняють виникнення 
захворювань), а також організація медичної допомоги.144  

Здоров’язберігаючий супровід освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти 
має передбачати реалізацію наступних завдань: 1) організацію особистісно орієнтованого 
навчання з урахуванням індивідуальних можливостей школярів; 2) діагностику 
індивідуального здоров’я з урахуванням анатомо-фізіологічних та психологічних 
особливостей учня; 3) реалізацію системи рекреаційних, корекційних і реабілітаційних 
заходів зі збереження здоров’я; 4) вибір оптимальних навчальних програм, що враховують 
вік, стать, соціальне та екологічне середовище;  

5) формування індивідуальних потреб особистості та профорієнтації на основі знань про 
власні можливості й особливості фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я; 
6) оптимізацію соціально-гігієнічних умов життєдіяльності дітей, вихователів і педагогів.145 

Провідну роль у вирішенні завдання збереження та зміцнення здоров’я молодого 
покоління, корекції, відновлення порушених функцій, оздоровлення і профілактики 
захворювань відіграє фізична культура.146 

Стан здоров’я підростаючого покоління – показник досконалості, розвиненості й 
перспективності соціальної системи країни, економічної стратегії, культурного та політичного 
розвитку. 

Методологія. Розв’язанню проблеми забезпечення збереження й формування 
здоров’я дитини присвячені дослідження педагогів-класиків: В. Бехтерева, П. Каптерева, 
Я. Коменського, П. Лесгафта, Г. Песталоцці, М. Пирогова, Ж.-Ж.Руссо, Г. Сковороди, 
В. Сухомлинського, К. Ушинського, та ін. Питання здоров’язбереження висвітлено в працях 
М. Амосова, Г. Апанасенка, І. Аршавського, В. Волкова, Ж.  Козіної, М. Саричева, та ін. 

Зміцнення та збереження здоров’я підростаючого покоління, підвищення рівня їхньої 
фізичної підготовленості є актуальними завданнями, які стоять перед українським 
суспільством. Для розв’язання цієї складної і важливої проблеми передусім необхідно 
узгодити спосіб життя учнів із закономірностями оптимального функціонування організму, 
розробити активні засоби впливу на організм, дотримуватися раціонального режиму дня та 
відпочинку. 

На думку А. Ровного, В. Ільїна, В. Лізогуба, О. Ровної, однією із загально біологічних 
особливостей організму людини є потреба в рухах, яка відіграє важливу роль у його 
життєздатності. Формування людини на всіх етапах еволюційного процесу відбувається у 
нерозривному зв’язку з руховою активністю, яка забезпечує гомеостаз та працездатність.147 

                                                             
144 Жабокрицька О. В., Язловецький В. С. (2005): Сучасні методи й системи оздоровлення. Навчальний, с. 10. 
145 Язловецький В. С., Маркова О. В., Язловецька О. В. (2014): Новітні технології у фізичному вихованні та спорті: 
навчальний посібник, 216 с. 
146 Марченко О. Ю. (2018): Теоретико-методологічні основи гендерного підходу до формування аксіологічної 
значущості фізичної культури школярів, с. 6. 
147 Ровний А. С., Ільїн В. М., Лізогуб В. С. , Ровна О. О. (2015): Фізіологія спортивної діяльності, с. 514-515. 
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Складність і багатогранність теорії здоров’язберігаючої педагогіки активізує процес 
широкого використання в освітньому процесі здоров’язберігаючих технологій, динаміка 
продукування яких постійно зростає. Необхідно зазначити, що технологія – це сукупність 
прийомів, які використовуються у будь-якій справі. В науково-педагогічній літературі є нині 
понад триста визначень понять «технологія навчання» і «педагогічна технологія». Вони 
формуються залежно від того, як автори уявляють структуру і складові навчального процесу. 
Ці поняття характеризуються як системний метод (С. Гончаренко, І. Прокопенко, 
В. Євдокимов), педагогічна (дидактична) система (О. Савченко), діяльність (Н. Абашкіна, 
Е. Бережна, В. Дорошенко), спосіб організації навчального процесу (І. Лернер, М. Кларін), 
конструювання і моделювання навчального процесу (І. Богданова, В. Воронов. О. Гохберг). 
Усі ці визначення, вказує М. В. Кларін148, поєднують спільне спрямування на підвищення 
ефективності освітнього процесу, що гарантує досягнення запланованих результатів 
навчання. Він пише, що «педагогічна технологія – це дослідження з метою виявити принципи 
і розробити прийоми оптимізації освітнього процесу шляхом аналізу факторів, які 
підвищують освітню ефективність, шляхом конструювання і застосування прийомів і 
матеріалів, а також завдяки оцінці методів, які застосовуються». Всі автори єдині у визначені 
мети педагогічної технології – це підвищення ефективності освітнього процесу і гарантування 
досягнення учнями запланованих результатів. 

Мета роботи полягає в обґрунтуванні й визначенні здоров’язбережувальних 
технологій та їх місця в системі освіти. Для вирішення поставленої мети нами були 
застосовані наступні методи дослідження: аналіз спеціальної науково-методичної 
літератури, педагогічні спостереження, опитування тощо. 

Результати дослідження. Як свідчить аналіз психологічно-педагогічних джерел 
цінність здоров’я особистості визнається на всіх рівнях вітчизняної системи освіти. Здоров’я – 
це складна й одночасно динамічна категорія, що включає такі складові, як духовне, психічне, 
фізичне та соціальне здоров’я. Ці складові інтегруючись, створюють здоров’я людини як 
цілісність й цінність.  

Термін «здоров’язбереження» на сьогодні не має однозначного визначення. Це 
зумовлено, принаймні, двома основними причинами. По-перше, поняття 
здоров’язбереження було певним чином монополізовано медичною галуззю. По-друге, 
здоров’язбереження особистості як пріоритетне педагогічне завдання, як безпосередній 
результат освітньої діяльності обговорюються в педагогіці досить побіжно.  

Узагальнення поглядів дослідників на сутність здоров’язбереження дозволяють 
визначити здоров’язбереження в педагогічному аспекті як процес навчання й виховання, 
що не наносить прямої або опосередкованої шкоди здоров’ю учнів, створює безпечні й 
комфортні умови перебування дітей у закладі освіти, забезпечує індивідуальну освітню 
траєкторію дитини, запобігання стресів, перевантаження, втоми вихованців і тим самим 
сприяє збереженню й зміцненню здоров’я школярів. Забезпечення здоров’язбереження 
учнів у процесі навчання й виховання вимагає розв’язання комплексу завдань, що 
торкаються як матеріального, кадрового забезпечення, так і організаційно-змістового 
наповнення й стосуються змін змісту освіти та форм і методів її здійснення.  

Т. Ю. Круцевич технологію визначає, як алгоритмізовану послідовність операцій, яка 
гарантує запланований кінцевий результат з номінальною якістю й оптимальними 
витратами. 

Основні ознаки технології: 
- алгоритмічність – чітко визначена послідовність дій; 

                                                             
148 Кларин М. В. (1989): Педагогическая технология в учебном процессе, 78 с.  
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- економічність – оптимізація роботи, досягнення запланованих результатів у 
визначений термін з оптимальними витратами; 

- діагностичне визначення цілей і результативності – гарантоване досягнення цілей, 
ефективних результатів за оптимальних затрат для досягнення певного стандарту навчання; 

- керованість – відтворення конкретної технології будь-яким педагогом у будь-якому 
освітньому закладі; 

-  концептуальність – обґрунтованість технології конкретною науковою концепцією 
або системою уявлень; 

- коригованість – можливість постійного оперативного зворотного зв’язку, послідовно 
орієнтованого на чітко визначені цілі; 

- візуалізація для окремих технологій має на увазі використання аудіовізуальної та 
електронно-обчислювальної техніки, а також конструювання та застосування різноманітних 
дидактичних матеріалів і оригінальних наочних посібників; 

- координованість і поетапність дій, спрямованих на досягнення запланованого 
результату – базування послідовності та порядку виконання дій на внутрішній логіці процесу; 

- однозначність виконання передбачених процедур і операцій.149 
Багатогранність і складність теорії здоров’язберігаючої педагогіки активізує процес 

широкого використання в освітньому процесі здоров’язбережувальних технологій. Під 
здоров’язбережувальними технологіями сьогодні слід розуміти: сприятливі умови навчання 
дитини в закладі освіти (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, методик 
навчання та виховання); оптимальну організацію освітнього процесу (відповідно до вікових, 
статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм); повноцінний та раціонально 
організований руховий режим. 

Слід зазначити, що впровадження здоров’язбережувальних освітніх технологій 
пов’язано з використанням медичних (медико-гігієнічних, фізкультурно-оздоровчих, 
лікувально-оздоровчих), соціально-адаптованих, екологічних технологій та технологій 
забезпечення безпеки життєдіяльності. 

Сутність здоров’язбережувальних та здоров’яформуючих технологій полягає в 
комплексній оцінці умов виховання і навчання, які дозволяють зберігати наявний стан учнів, 
формувати більш високий рівень їх нього здоров’я, навичок здорового способу життя, 
здійснювати моніторінг показників індивідуального розвитку, прогнозувати можливі зміни 
здоров’я і проводити відповідні психолого-педагогічні, корегувальні, реабілітаційні заходи з 
метою забезпечення успішності навчальної діяльності та її мінімальної фізіологічної 
«вартості», поліпшення якості життя суб’єктів освітнього середовища. 

Аналіз науково-педагогічної літератури дозволив виокремити такі типи 
здоров’язбережувальних технологій: 

а) медико-гігієнічні технології, що спрямовані на дотримання оптимальних гігієнічних 
умов навчання і виховання школярів. До цих технологій варто віднести: функціонування у 
закладах освіти медичного кабінету; контроль і допомогу в забезпеченні належних 
гігієнічних умов, надання консультативної і невідкладної допомоги учасникам освітнього 
процесу; проведення заходів щодо санітарно-гігієнічної освіти і педагогічного колективу; 
спостереження за динамікою здоров’я учнів, організацію профілактичних  заходів; створення 
аромотерапевтичного, фізіотерапевтичного та інших кабінетів, де надається щоденна 
допомога школярам і педагогам, проведення занять ЛФК. 

б) екологічні здоров’язбережувальні технології, які спрямовані на формування у 
школярів навичок бережливого ставлення до природи, встановлення гармонійних взаємин з 
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навколишнім природним середовищем, що сприяє зміцненню духовно-етичного здоров’я. У 
закладі загальної середньої освіти ці технології реалізуються шляхом облаштування 
пришкільної території, розведення зелених рослин у класах, шляхом загартування, розвитку 
фізичних якостей. Ці технології передбачають систему дій учителя, певних засобів навчання і 
виховання, а також способів їх використання, що спрямовані на фізичний розвиток учнів, і 
реалізуються під час уроків фізкультури та в роботі спортивних секцій.  

в) соціально-адаптивні та особистісно-розвивальні технології спрямовані на 
формування та зміцнення здоров’я учнів, підвищення ресурсів психологічної адаптації 
особистості. Вони передбачають проведення різноманітних соціально-психологічних 
тренінгів, реалізацію програм соціальної і сімейної педагогіки, до участі в яких залучаються 
не тільки школярі, але і їхні батьки та педагоги. 

г) технології забезпечення безпеки життєдіяльності спрямовані на впровадження в 
освітній процес рекомендацій фахівців з охорони праці, будівельників, представників 
інженерно-технічних служб, цивільної оборони, пожежної інспекції тощо. Поінформованість 
школярів з цих питань забезпечується завдяки вивченню курсів «Основи здоров’я» і «ОБЖ».  

д) здоров’язбережувальні педагогічні технології, до яких варто віднести:  
– організаційно-педагогічні технології, які визначають структуру навчального 

процесу, що сприяє запобіганню перевтоми, гіподинамії та іншим дезадаптаційним станам; 
– психолого-педагогічні технології, пов’язані з безпосередньою роботою вчителів на 

уроці, та психолого-педагогічний супровід усіх елементів освітнього процесу; 
– навчально-виховні технології, які охоплюють програми формування культури 

здоров’я учнів, мотивації їх до ведення здорового способу життя, попередження шкідливих 
звичок. Вони передбачають проведення організаційно-виховної роботи зі школярами в 
позаурочний час та санітарно-освітньої роботи з їхніми батьками. Результативність цих 
технологій залежатиме від ступеня усвідомлення всіма педагогами освітнього закладу своєї 
відповідальності за збереження здоров’я учнів і одержання ними необхідної професійної 
підготовки для діяльності в цьому напрямі. 

Здоров’язбережувальні технології є сукупністю засобів, методів, форм, прийомів 
організації, проведення, управління навчально-виховного процесу, спрямованих на 
забезпечення ефективності здоров’язбереження учнів.  

Найважливішими складниками здоров’язбережувальних освітніх технологій є 
технології, спрямовані на врахування коливань працездатності школяра протягом 
навчальних циклів (уроку, дня, тижня, року), залучення рухової активності, оздоровчого 
впливу мистецтва й праці, на забезпечення суб’єкт-суб’єктної взаємодії з вчителем.  

Здоров’язбережувальні технології в закладах освіти реалізуються через такі напрями 
освітньо-виховної діяльності: 

– створення умов для зміцнення здоров’я школярів та їхнього гармонійного розвитку; 
– організацію навчально-виховного процесу з урахуванням його психологічного та 

фізіологічного впливу на організм учня; 
– розробку і реалізацію навчальних програм з формування культури здоров’я і 

профілактики шкідливих звичок; 
– корекцію порушень здоров’я з використанням комплексу оздоровчих і медичних 

заходів; 
– медико-психолого-педагогічний моніторинг стану здоров’я, фізичного і психічного 

розвитку школярів; 
– функціонування служби психологічної допомоги вчителям і учням щодо подолання 

стресів, тривожності; гуманного підходу до кожного учня, формування доброзичливих і 
справедливих відносин у колективі; 
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– контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм організації навчально-виховного 
процесу, нормування навчального навантаження і профілактики стомлюваності учнів; 

– організацію збалансованого харчування учнів у закладі освіти. 
Перспективами подальшого дослідження може бути обґрунтування конкретних 

педагогічних технологій, спрямованих на реалізацію завдань здоров’язбереження учнів у 
процесі навчання й виховання.  

Прагнення постійно оптимізувати освітній процес зумовило появу нових і 
вдосконалення використовуваних раніше педагогічних технологій різних рівнів і різної 
цільової спрямованості. Підходи вважаються інноваційними тоді, коли по-перше: елементи, 
які їх складають, тільки починають науково осмислюватися й не отримали достатнього 
поширення в сучасній практиці; по-друге: коли існуючі й загальновживані засоби фізичної 
культури застосовуються з інших позицій і в трансформованому контексті; по-третє: коли 
створюється нова концепція освітнього процесу з фізичного виховання, яка ґрунтується на 
попередніх дослідженнях; по-четверте: коли переглядаються принципи соціального життя 
особистості, визначаються напрями її розвитку й індивідуально підбираються відповідні 
засоби фізичного виховання. Ці положення є вихідними у створенні будь-яких інноваційних 
підходів. 

На сьогоднішній день виділяють досить багато різновидів інноваційної педагогічної 
освіти, однак найбільш широко застосовуваними можуть слугувати групові, інтегровані, 
мультимедійні, мережеві, ігрові технології.  

Групові (колективні) технології застосовувалися ще в Середні віки. Групова технологія 
навчання передбачає організацію освітнього процесу, за якої навчання здійснюється у 
процесі спілкування між учнями у групах. Група найчастіше складається з трьох та більше 
учнів, за характером педагогічної діяльності може бути однорідною та різнорідною, 
мобільною або постійною. Групові форми навчання дають змогу диференціювати та 
індивідуалізувати процес навчання. Формують внутрішню мотивацію до активного 
сприйняття, засвоєння та передачі інформації.  

Інтегровані технології – припускає, що вчитель за можливості чітко визначає реакції, 
поняття, ідеї та навички, які мають бути засвоєні учнем, а потім за допомогою 
багатостороннього підходу допомагає учневі спрямувати власну діяльність на досягнення цих 
цілей. При цьому учень може діяти у власному темпі, заповнюючи прогалини у своїх знаннях 
або пропускаючи той матеріал, який є добре засвоєним та закріпленим практикою. 

Мультимедійні технології пов’язані із створенням мультимедійних продуктів: 
електронних книг, енциклопедій, комп’ютерних фільмів, баз даних. Мультимедіа-технології 
перетворили комп’ютер на повноцінного співрозмовника, дозволили, не виходячи з 
навчальної аудиторії, будинку, офісу, бути присутніми на лекціях видатних вчених, брати 
участь у конференціях, діалогах, вести кореспонденцію. 

Мережеві технології призначені для телекомунікаційного спілкування учнів з 
викладачами, колегами, працівниками бібліотек, лабораторій, установ освіти тощо. 
Телекомунікаційний доступ до баз даних здійснюється через всесвітню мережу Інтернет. 
Формами мережевої комунікації є: електронна пошта – призначається для обміну 
інформацією між суб’єктами зв’язку, здійснення консультування, організації дистанційного 
навчання;телеконференція – дозволяє викладачеві та учням, що знаходяться на значній 
відстані одне від одного, організувати спільне навчання, обговорювати навчальні проблеми, 
брати участь у ділових іграх, практикумах тощо в умовах так званого віртуального класу.  

Технології ігрового навчання – це така організація освітнього процесу, під час якої 
навчання здійснюється у процесі включення учня в навчальну гру (ігрове моделювання). 
Навчальні ігри мають за мету, окрім засвоєння навчального матеріалу, вмінь і навичок, ще й 
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надання учневі можливості самовизначитися, розвивати творчі здібності, сприяють 
емоційному сприйманню змісту навчання.  

Зміст інтерактивного навчання полягає в тому, що освітній процес відбувається за умови 
постійної, активної взаємодії всіх учнів; учитель і учень є рівноправними суб’єктами 
навчання. Інтерактивне навчання сприяє формуванню навичок та вмінь як предметних, так і 
загальнонавчальних; формуванню життєвих цінностей; створенню атмосфери 
співробітництва, взаємодії; розвитку комунікативних якостей. Технологія передбачає 
моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор. Інтерактивне навчання – це 
навчання діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з 
метою взаєморозуміння, спільного розв’язання навчальних завдань, розвитку особистісних 
якостей учнів. 

Технології індивідуалізації процесу навчання – організація навчально-виховного 
процесу, при якій вибір педагогічних засобів та темпу навчання враховує індивідуальні 
особливості учнів, рівень розвитку їх здібностей та сформованого досвіду. Його основне 
призначення полягає в тому, щоб забезпечити максимальну продуктивну роботу всіх учнів в 
існуючій системі організації навчання. Індивідуальне навчання – форма, модель організації 
освітнього процесу при якому: вчитель взаємодіє лише з одним учнем або учень взаємодіє 
лише із засобами навчання. 

Традиційні педагогічні засоби виховання, змісту й організації навчально-виховного 
процесу все частіше не спрацьовують. Через невідповідність темпів і характеру соціальних та 
педагогічних процесів виникають кризові явища в системі традиційної загальної педагогічної 
освіти. Тому більш актуальним є розробка та введення нових інноваційних норм педагогічних 
технологій. Інноваційні технології забезпечують більш зручне та повне викладання 
навчального матеріалу і сприяють його кращому засвоєнню.  

Оновлення процесу навчання, головним чином, відбувається за рахунок внутрішніх 
чинників. Запозичення терміну «інновація» пов’язано з бажанням виділити мотиваційний бік 
навчання, відмежуватися від чергових «переможних методик», які за короткий час повинні 
були дати максимальний ефект. Інновація означає введення нового в цілі, зміст, методи й 
форми навчання, організацію спільної діяльності викладачів та учнів; введення і 
розповсюдження педагогічних систем, створення нових технологій проектування, підходів 
управління, навчання та виховання; застосування у навчанні інноваційних методів, які 
основані на використанні сучасних досягнень науки та інформаційних технологій в освіті.150 

Педагогічні інновації – це нововведення в галузі педагогіки, цілеспрямовані прогресивні 
зміни, які вносять в освітню сферу стабільні елементи, що покращують характеристики як 
окремих її компонентів, так і самої освітньої системи в цілому. Педагогічні інновації мають 
народжуватися як за рахунок власних ресурсів освітньої системи (інтенсивний шлях 
розвитку), так і за рахунок додаткових інвестицій – нових засобів обладнання, технологій, 
капітальних вкладів та ін. (екстенсивний шлях розвитку).  

Важливим засобом збереження та зміцнення здоров’я учнів є шкільна фізкультурно-
оздоровча робота, метою якої є: виховання відповідального ставлення до власного здоров’я і 
здоров’я оточення як до вищої індивідуальної і суспільної цінності; формування у дітей та 
учнівської молоді навичок здорового способу життя; оптимізації режиму навчально-
виховного процесу; збільшення рухової активності дітей та учнівської молоді. На сучасному 
етапі виникла необхідність удосконалення форм фізкультурно-оздоровчої роботи відповідно 
до їх функцій у системі загальної освіти, що в свою чергу, дасть змогу забезпечити всебічний 
розвиток рухових якостей учнів за період їх навчання в школі, сприятиме збереженню і 

                                                             
150 Дубогай О. Д. (2005): Навчання в русі: Здоров`язберігаючі педагогічні технології в початковій школі, с. 24. 
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зміцненню психічного і фізичного здоров’я дітей усіх вікових груп, розвитку інтересу і звички 
кожного з них до самостійних занять фізичною культурою і спортом.  

Фізкультурно-оздоровча робота спрямовується на виховання в учнів відповідального 
ставлення до свого здоров’я, формування навичок здорового способу життя, оптимізацію 
режиму навчально-виховного процесу, збільшення рухової активності.151 Важливими 
складниками фізкультурно-оздоровчої роботи в закладах загальної середньої освіти є 
гімнастика до уроків в режимі навчального дня, фізкультурні хвилинки під час уроків, рухові 
перерви, спортивно-мистецькі заходи тощо, мета яких активізувати обмінні процеси 
школярів й сприяти підвищенню працездатності, зміцненню м’язової системи, поліпшенню 
самопочуття і настрою, особливо якщо вони поєднуються з музичним супроводом. 

Як відомо, музика володіє специфічною властивістю моделювати емоційний стан. 
Музичні прийоми дозволяють впливати на організм на фізіологічному та психічному рівнях 
сприйняття. Дія музики на психічному рівні сприйняття здійснюється через внутрішню 
сторону музичної форми, яка включає в себе вдумливе звукосполучення (мелодійні, ритмічні 
напрямки), потенційне звучання яких, викликає провідні уявлення, які об’єднанні певною 
сюжетною лінією. Дія музики базується на тому, що ритмічні звукові коливання були 
пов’язані з відчуттям руху. Тому, коли під час рухової дії учень слухає музичну мелодію, то у 
нього довільно виникає слухомоторна координація рухової дії, яка полегшує її виконання.152 

Фізіологічна характеристика емоцій, яка викликана музикою, пов’язана з 
розповсюдженням збудження в області гіпоталамуса на всі афекторні системи. Тільки в 
гіпоталамусі виникають емоційні збудження, в той же час весь організм з усіма його 
системами і периферійними органами залучаються в емоційний вираз, який призводить до: 
емоційного збудження, яке ініціює ту моторну діяльність організму, яка може задовольнити 
виникаючи потребу; забезпечення моторної діяльності за допомогою перебудови роботи 
внутрішніх органів (дихання, кровообіг, потовиділення, обмін речовин та ін.); емоційного 
збудження активності рецепторних апаратів (органів чуття), залучених в діяльність щодо 
задоволення потреб, які виникають. Таким чином, здійснюється переключення 
функціонального стану організму на нові рівні життєдіяльності відповідно до емоційного. Під 
час роботи позитивні емоції знижують об’єктивні і суб’єктивні симптоми втоми, стимулюють 
увагу, сприйняття, пам’ять, мислення, уяву. Емоційна активізація приводить до підвищення 
можливостей організму, викликає натхнення, творче піднесення, вольові команди. 

Висновки. Отже, технологічні особливості процесу збереження здоров’я учнів полягає у 
системному поєднанні принципів, засобів, методів, елементів педагогічної майстерності 
спрямованих на турботу про збереження здоров’я і залучення до формування цінності 
здоров’я в учнів у процесі здобуття освіти. Інновації забезпечують умови розвитку 
особистості, здійснення її права на індивідуальний творчий внесок, на особистісну ініціативу 
та саморозвиток. Педагогічна діяльність є алгоритмізованим процесом, який передбачає 
поступове, покрокове виконання задуманої педагогом програми реалізації освітнього 
завдання. Інноваційні фізкультурно-оздоровчі підходи можуть бути ефективними тільки за 
умов, якщо опиратимуться на внутрішні механізми особистісного їх формування і мають 
позитивну мотивацію, стимулюють до самовдосконалення й саморозвитку школярів. 
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Part 2. Organizational, Pedagogical and Psychological Supplement  

of Innovative Development in Education 

 

2.1. Technology of formation of psychologically safe educational environment in institution  
of general secondary education 

 
2.1. Technologia kształtowania psychologicznie bezpiecznego środowiska edukacyjnego  

w ramach instytucji ogólnego szkolnictwa średniego 
 
Współpracując ze sobą w procesie edukacyjnym nauczyciel i uczniowie tworzą „otoczenie ich 

pobytu”, którego cechy wpływają na ich rozwój, pomagają lub utrudniają im dostosować się i 
funkcjonować w warunkach instytucji wykształcenia średniego. Środowisko edukacyjne instytucji 
powinno być takie, aby stworzyć warunki dla psychologicznego bezpieczeństwa uczniów, 
bezpieczeństwa nauczycieli, a w konsekwencji przyczynić się do ich zdrowia psychicznego i wzrostu 
osobistego. Współczesny nauczyciel powinien posiadać technologię tworzenia sprzyjającego 
środowiska w celu zapewnienia skutecznego przyswajania wiedzy, podnoszenia poziomu osiągnięć 
edukacyjnych uczniów i podstawowej kultury ich osobowości, kształtowanie pozytywnych relacji 
interpersonalnych między wychowankami. Od działalności w tym kierunku administracji instytucji 
zależy klimat psychologiczny w zespole pedagogicznym i dziecięcym, samopoczucie nauczycieli i 
uczniów, ich zdrowie psychiczne, w ogóle efektywność procesu edukacyjnego.  

Nie we wszystkich instytucjach panuje psychologiczne bezpieczeństwo uczniów, 
bezpieczeństwo nauczycieli, stworzone warunki dla ich komfortu psychologicznego. Na podstawie 
wyników przeprowadzonego przez nas badania153 tylko co trzeci uczeń czuje się w szkole przytulne i 
wygodnie, prawie jedna trzecia badanych uczniów (30,8%) na lekcjach często przeżywają 
rozczarowanie. Wśród przyczyn frustracji uczniowie nazywają poniższe: częste upokorzenie ze strony 
nauczyciela, stronniczy stosunek nauczyciela do dzieci, niechęć nauczyciela zrozumieć ucznia, pomóc 
mu, obojętność pedagogów dotycząca wewnętrznego świata uczniów, ich problemów, itp. Uczniowie 
cierpią od stresującej taktyki pedagogicznego wpływu; wskutek konfliktów z nauczycielami, 
rówieśnikami; niski status społeczny w klasie, przemoc psychologiczna ze strony pedagogów. 
Doświadczają uczniowie zniewagi, kpiny, czasami i szyderstw ze strony kolegów, uczniów klas 
starszych. Warto zauważyć, że bullying (przemoc psychologiczna w postaci nękania, bojkotu, kpiny, 
dezinformacji, uszkodzenia rzeczy osobistych, przemocy fizycznej itp.) z każdym rokiem zyskuje coraz 
większe zakresy i staje się coraz bardziej okrutny. Tylko co trzeci uczeń czuje się w szkole przytulnie, 
komfortowo i bezpiecznie. Oprócz tego, dzieci są narażone na kpiny i w przestrzeni informacyjnej, w 
portalach społecznościowych. Jest to cyberprzemoc, sexting, trolling, fishing, grooming, mobbing itp. 

Wyniki badania potwierdzają ścisły związek emocjonalnego dobrego samopoczucia uczniów z 
poziomem psychologicznego bezpieczeństwa środowiska edukacyjnego. Wyniki badania przez nas 
stanu bezpieczeństwa psychologicznego w instytucjach szkolnictwa średniego (z wykorzystaniem 
metody I. Bajewej) wykazują niskie wartości indeksu psychologicznego bezpieczeństwa środowiska 
edukacyjnego, integralnego wskaźnika relacji do środowiska edukacyjnego i indeksu satysfakcji 
znaczącymi cechami środowiska edukacyjnego. W szczególności, pozytywne nastawienie do 
środowiska edukacyjnego odnotowano u 42,1% odpowiedzi uczniów, neutralny stosunek – u 21,7%, 
negatywny stosunek – u 26,2% uczniów. 

Przeprowadzone ankietowanie nauczycieli wykazało, że nie dla wszystkich nauczycieli 
szkolne dni powszednie odbywają się radośnie, prawie co trzeci pedagog (30,1%) nie czuje się w 
zespole pedagogicznym bezpieczny i chroniony, u nauczycieli niski poziom emocjonalnego dobrego 
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samopoczucia. Ważny problem dla nich jest w tym, że dzieci są niegrzeczni, poniżają, nie szanują 
ich. U wielu nauczycieli powstają trudności przy współpracy z nowoczesnymi ambitnie-
pretensjonalnymi rodzicami uczniów. W wielu szkołach panuje niezdrowa rywalizacja, zazdrość, 
nękanie poszczególnych nauczycieli. Badanie stanu klimatu społeczno-psychologicznego w 
zespołach pedagogicznych instytucji ogólnego szkolnictwa średniego, stanu emocjonalnego 
nauczycieli wykazały, że w wielu szkołach panuje zła wola, zawiść, niezdrowa konkurencja; 46,3% 
badanych są niezadowolone ze stylu kierownictwa, 43,2% – relacjami z administracją; 39% – 
relacjami z kolegami z pracy. W instytucjach szkolnictwa jest niski poziom wzajemnej pomocy i 
wsparcia. Kierownicy instytucji szkolnictwa średniego również zbyt mało uwagi zwracają na 
problem kształtowania psychologicznie bezpiecznego środowiska edukacyjnego, większość uważa, 
że jest to zadanie wychowawców klasy i służby psychologicznej. Dlatego istotne jest pytanie o 
kształtowaniu psychologicznie bezpiecznego środowiska edukacyjnego w szkole. Ważną rolę w tym 
odgrywa administracja, psychologiczna służba instytucji, działalność pedagogicznego zespołu i 
każdego nauczyciela, w szczególności, które będą w stanie modelować i zaprojektować środowisko 
edukacyjne, w którym osobowość ucznia swobodnie funkcjonuje, gdzie wszyscy uczestnicy procesu 
edukacyjnego będą czuć bezpieczeństwo, emocjonalny komfort, zadowolenie podstawowych 
potrzeb, zachowają i umocnią zdrowie psychiczne. 

Wyszukiwania optymalnego środowiska szkolnego, w którym jednostka jest zdrowa, 
odczuwa ochronę, bezpieczeństwo i komfort emocjonalny, poświęcone są projekty 
międzynarodowe na dużą skale i programy InnoSchool, TALIS (Teaching and Learning International 
Survey), „Przyjazny do dzieci szkoły” (UNICEF) i inne. Wyniki badań krajowych i zagranicznych 
świadczą o konieczności opracowania koncepcji psychologicznie bezpiecznego środowiska 
edukacyjnego; kształtowanie gotowości nauczycieli do stworzenia bezpiecznych warunków do 
nauki i wychowania uczniów; rozwój kompetencji kadry kierowniczej instytucji ogólnego 
szkolnictwa średniego z zagadnień projektowania i zarządzania procesem kształtowania 
psychologicznie bezpiecznego środowiska edukacyjnego. 

Badaniu psychologicznie bezpiecznego środowiska edukacyjnego poświęcone są prace 
naukowe I. Bajewej, Ja. Kordziński, O. Łaktionowej, N. Merzlakowej, L. Najdionowej, M. Nowićkej, 
O. Obozowej, S. Petrowa, W. Rubcowa, W.  Simikina, N. Tarasenko, M. Taraszkiewicz, T. Ciurman, 
W. Jaswina i innych). Problem kształtowania psychologicznie bezpiecznego środowiska 
edukacyjnego w literaturze naukowej nie jest przedstawiony wystarczająco. Cel badania polega na 
wyjaśnieniu istoty psychologicznie bezpiecznego środowiska edukacyjnego, opracowaniu 
technologii kształtowania psychologicznie bezpiecznego środowiska edukacyjnego w ramach 
instytucji ogólnego szkolnictwa średniego. 

Środowisko edukacyjne w literaturze psychologiczno-pedagogicznej jest zdefiniowane jako 
podsystem środowiska socjologiczno-kulturalnego, jako zbiór czynników, okoliczności, sytuacji, 
które zaistniały historycznie i jak integralność specjalnie zorganizowanych warunków rozwoju 
osobowości ucznia (A. Bandura, U. Bronfenbenner, O. Gazman, W. Gafner, Je. Klimow, 
G. Kowalow, K. Łewin, W. Panow, C.  Rogers, B. Słobodczykow, S. Tarasow, W. Jaswin). 

Wyznacznikiem dla typologii środowiska edukacyjnego W. Jaswin uważa obecność lub brak w 
środowisku edukacyjnym warunków i możliwości dla rozwoju aktywności (lub bierności) dziecka i 
jego osobistej wolności (lub zależności).154 Podejście to jest podobne do pozycji Ja. Korczaka, który 
wyróżnia następujące cztery typy środowiska edukacyjnego: „dogmatyczne środowisko 
edukacyjne”, które przyczynia się do rozwoju bierności i zależności dziecka; „karierne środowisko 
edukacyjne”, które przyczynia się do rozwoju aktywności, ale i zależności dziecka; „beztroskie 
środowisko edukacyjne”, które przyczynia się do swobodnego rozwoju dziecka, ale i warunkuje 
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kształtowanie jego bierności; „kreatywne środowisko edukacyjne”, które przyczynia się do 
swobodnego rozwoju aktywnego dziecka155. 

Badacz S. Tarasow wyróżnia poniższe typy środowiska edukacyjnego: konkurencyjne – 
spółdzielcze, humanitarne – technokratyczne (w zależności od stylu interakcji wewnątrz 
środowiska); tradycyjne – innowacyjne (wg charakteru stosunku do społecznego doświadczenia i 
go przekazania); twórcze – regulowane (wg stopnia  twórczej aktywności); otwarte – zamknięte 
(wg charakteru interakcji z otoczeniem)156. 

Typy środowiska edukacyjnego są realizowane przez jego strukturę. Naukowcy wyróżniają 
różne składniki konstrukcyjne środowiska edukacyjnego:  

– fizyczne otoczenie, czynniki ludzkie, program szkolenia (G. Kowalow) 
– społeczno-kontaktowa, informacyjna, somatyczna, przedmiotowa część środowiska 

(Je. Klimow); 
– składniki przestrzenno-semantyczny, treściowo-metodyczny, komunikatywnie-

organizacyjny (S. Tarasow); 
– podmioty procesu edukacyjnego, składniki społeczny, przestrzenno-przedmiotowy, 

technologiczny (psycho-dydaktyczny) (W. Jaswin). 
Centralnym spośród innych składników strukturalnych środowiska edukacyjnego jest 

składnik psychologiczny (społeczny lub komunikatywny w terminach różnych naukowców). 
Psychologiczny składnik środowiska edukacyjnego – to, przede wszystkim, charakter komunikacji 
podmiotów procesu edukacyjnego. Składnik ten jest podstawowo obciążony w zakresie 
zapewnienia możliwości zaspokojenia i rozwoju potrzeb podmiotów procesu edukacyjnego w 
poczuciu bezpieczeństwa, w zachowaniu i poprawie samooceny, w kształtowaniu pozytywnej „Ja-
koncepcji”, w uznaniu innymi, w samorealizacji. Kluczową charakterystyką psychologiczną 
środowiska edukacyjnego naukowcy I. Bajewa157, J. Kordziński i M. Taraszkiewicz158, 
О. Obozowa159, М. Czornij160, itp. określają psychologiczne bezpieczeństwo, a psychologicznie 
bezpieczne środowisko edukacyjne – jako warunek rozwoju osobistego jego uczestników.  

W literaturze naukowej psychologicznie bezpieczne środowisko edukacyjne traktowano 
jako środowisko współpracy, wolne od przejawy przemocy psychologicznej, które ma znaczenie 
referencyjne dla podmiotów procesu edukacyjnego wychowawczego (w aspekcie pozytywnego 
stosunku do niego), charakteryzujące się przewagą humanistycznej centracji (czyli centracji na 
interesach (przejawach) jego istoty i istoty innych ludzi) i znajduje odzwierciedlenie w 
emocjonalnie osobowych i komunikacyjnych cechach jego podmiotów.161  

Tak więc, psychologicznie bezpieczne środowisko edukacyjne szkoły – to jest środowisko, w 
którym większość uczestników mają pozytywny stosunek do niego, charakteryzują się wysokimi 
wskaźnikami indeksu satysfakcji potrzeb ochrony od przemocy psychologicznej. Psychologicznie 
bezpieczne środowisko edukacyjne występuje jako skuteczna interpersonalna interakcja, co 
przyczynia się do emocjonalnego dobrego samopoczucia uczniów i nauczycieli, rozwoju 
psychologicznie zdrowej osoby, osobistego rozwoju uczniów, rozwoju zawodowego i 
długowieczności nauczycieli, harmonizacji ich osobowości. Jak zauważa I. Bajewa162, 
psychologiczne bezpieczeństwo środowiska edukacyjnego znajduje odzwierciedlenie we 
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wskaźnikach bezpieczeństwa jego podmiotów, które przejawia się w cechach zdrowia 
psychicznego. Wzrost poziomu bezpieczeństwa psychologicznego pomaga w rozwoju osobistym i 
harmonizacji zdrowia psychicznego.  

Ważnym dla naszego badania jest podejście A. Obozowej163, która wyróżnia następujące 
elementy bezpiecznego środowiska edukacyjnego: 

– warunki materialno-techniczne pracy i nauki (architektoniczno-estetyczna organizacja 
przestrzeni życiowej podmiotów procesu edukacyjnego wychowawczego); 

– warunki treściowo-metodyczne (koncepcja funkcjonowania instytucji edukacyjnej; system 
pracy wychowawczej; programy edukacyjne; technologie, formy, metody organizacji działalności 
instytucji edukacyjnej); 

– relacje „pedagog-pedagog”, „pedagog-uczeń” „uczeń-uczeń”;  
– bezpieczna tożsamość (wie o istnieniu różnych źródeł zagrożenia; rozumie, że istnieją 

przesłanki dla powstania i pokonywania zagrożeń; występuje jako aktywny podmiot, który jest w 
stanie uniknąć niebezpiecznych sytuacji lub wyjść z nich bez szkody dla siebie i innych ludzi). 

Analiza literatury naukowej w oznaczonej problematyce, wyniki własnych badań umożliwiły 
wyróżnienie cech, które powinien posiadać nauczyciel, aby stworzyć atmosferę bezpieczeństwa 
psychologicznego dla uczniów i bezpieczeństwa psychologicznego dla siebie. Taki nauczyciel 
powinien być kongruentny (czyli taki, jaki on jest w rzeczywistości, szczerym w relacjach z 
uczniami), z pewnością mień pozytywny stosunek do dzieci (doświadczać ciepłe uczucia do nich, 
akceptować dziecko takim, jaki ono jest), z empatią (zrozumieć zachowanie ucznia, jego reakcje i 
działania z punktu widzenia samego ucznia, jego oczami). Taki nauczyciel powinien wierzyć w siłę 
każdego ucznia, aby móc prawidłowo ocenić jego stan psycho-emocjonalny, w razie potrzeby 
ustalić indywidualny korekcyjny program rozwoju, pomagać w jego własnym rozwoju, rozwijać u 
uczniów poczucie własnej wartości, umieć bronić siebie i wychowawców od przemocy 
psychologicznej i zatrucia emocjonalnego. 

Psychologicznie bezpieczne środowisko edukacyjne może utworzyć pedagog, który posiada: 
wysoki poziom kompetencji komunikatywnej, społeczno-psychologicznej; wysoki poziom kultury 
zarządzania, kultury profesjonalnego zdrowia; ukształtowane myślenie sanogeniczne; pozytywna 
Ja-koncepcja, zawodowa pozycja psychoterapeutyczna. Na podstawie analizy naukowych źródeł 
stwierdzono, że psychologicznie bezpieczne środowisko edukacyjne – to środowisko, które jest 
specjalnie tworzone w ramach instytucji edukacyjnej i obejmuje zbiór pewnych warunków, 
technologii, mających na celu zachowanie i wzmocnienie zdrowia psychicznego dzieci i 
pedagogów, poprawa ich samopoczucia, zapewnienie emocjonalnego dobrego samopoczucia, 
harmonizacji ich osobowości. Jest wygodne dla wszystkich podmiotów procesu edukacyjnego, 
które współdziałają na zasadach pedagogiki sukcesu i optymizmu, pedagogiki serca. 

Decydującymi dla kształtowania psychologicznie bezpiecznego środowiska edukacyjnego są 
zasady zaproponowane przez I. Bajewą: 1) ochrona osobowości każdego podmiotu procesu 
pedagogicznego poprzez rozwój i realizację jego indywidualnych potencjałów, usuwanie przemocy 
psychologicznej; 2) oparcie o edukację rozwojową, której głównym celem jest nie szkolenie, lecz 
rozwój osobisty, rozwój fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, społecznej i duchowej strefy 
osobowości; 3) pomoc w rozwoju umiejętności społeczno-psychologicznych, czyli umiejętności 
dających możliwość właściwego wyboru i drogi życiowej przez osobowość, analizy sytuacji i 
wyboru odpowiedniego zachowania, co nie poniża godność innych ludzi, nie toleruje przemocy 
psychologicznej i przyczyniająca się do samorozwoju osobowości164.  

W praktyce edukacyjnej pojęcie „technologia pedagogiczna” używana jest na trzech 
powiązanych ze sobą poziomach hierarchicznych: ogólnie pedagogicznym (technologia 

                                                             
163 Обозова О. Психологічна безпека освітнього середовища, с. 3-6. 
164 Баева И. А. Тренинги психологической безопасности в школе, с. 27-28. 
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synonimiczna systemu pedagogicznemu, obejmuje zbiór celów, treści, środków i metod nauczania, 
algorytm działalności podmiotów i obiektów procesu), częściowo metodycznym (technologia 
traktowana jest jako zbiór metod i środków do realizacji niektórych treści nauczania i wychowania 
w ramach jednego przedmiotu, klasy, warsztatu nauczyciela); lokalnym lub modułowym 
(technologia jako rozwiązywanie poszczególnych zadań dydaktycznych i wychowawczych)165. W 
swoim badaniu wspieramy interpretację technologii jako projektu określonego systemu 
wychowania lub nauczania, jako całościowego procesu organizacji działalności podmiotów procesu 
edukacyjnego, ukierunkowanego na rozwiązanie określonych zadań. Pomimo różnych podejść do 
zrozumienia istoty i treści technologii pedagogicznych, naukowcy są zgodni w tym, że technologia 
tworzy optymalne warunki do rozwiązywania zadań praktycznych. 

Na podstawie analizy literatury naukowej i wyników przeprowadzonego badania 
opracowano technologię kształtowania psychologicznie bezpiecznego środowiska edukacyjnego w 
ramach instytucji ogólnego szkolnictwa średniego (Rys. 1), która obejmuje: cel; algorytm 
projektowania psychologicznie bezpiecznego środowiska edukacyjnego; jego składniki 
strukturalno-funkcjonalne (materialno-techniczne warunki pracy i nauki; warunki treściowo-
metodyczne; podmiotowo-podmiotowa interakcja uczestników procesu edukacyjnego; 
bezpieczna, psychologicznie zdrowa osobowość); kompleksowy program kształtowania 
psychologicznie bezpiecznego środowiska edukacyjnego; monitorowanie skuteczności 
zaproponowanego programu (diagnostyka i badania psychologicznego bezpieczeństwa środowiska 
edukacyjnego) i wynik. 

Proponowana technologia przewiduje sekwencję powiązanych ze sobą etapów: docelowego 
(ustalanie celów i formułowanie zadań, projektowanie psychologicznie bezpiecznego środowiska 
edukacyjnego), treściowego (wyjaśnienie składników konstrukcyjnych wyznaczonego środowiska, 
określenie aspektów kompleksowego programu kształtowania psychologicznie bezpiecznego 
środowiska edukacyjnego), organizacyjno-czynnościowego (określenie sposobów realizacji 
aspektów tego programu, konkretnych form i metod pracy), diagnostyczno-korygującego 
(diagnostyka i badania bezpieczeństwa psychologicznego środowiska edukacyjnego, 
monitorowanie efektywności wdrażania kompleksowego programu) i analitycznie-efektywnego 
(analiza dynamiki poziomu bezpieczeństwa psychologicznego środowiska edukacyjnego, 
psychologicznego samopoczucia uczniów i nauczycieli, efektywności wykonanej pracy, wykrycie 
problemów i określenie perspektyw).  

Kompleksowy program kształtowania psychologicznie bezpiecznego środowiska 
edukacyjnego w zakładzie ogólnego szkolnictwa średniego ma na celu stworzenie bezpiecznych 
warunków do nauczania i wychowania uczniów, działań nauczycieli i obejmuje takie aspekty 
działalności zarządczej:  

–  apewnienie emocjonalnego komfortu uczniów na lekcjach 
– organizację aktywności wychowawczej i aktywności w czasie wolnym uczniów na 

podstawie pedagogiki serca; 
– zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom; 
– zapobieganie przemocy psychologicznej w zespole instytucji edukacyjnej;  
– kontrola poziomu obciążeń emocjonalnych uczniów, stałe monitorowanie wskaźników ich 

zdrowia psychicznego 
– tworzenie warunków dla zwiększenia poziomu komfortu członków kadry pedagogicznej, 

utrzymanie na odpowiednim poziomie stanu ich zdrowia zawodowego. 

                                                             
165 Селевко Г. К. Современные образовательные технологии, 256 с. 
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Rys. 1. Technologia kształtowania psychologicznie bezpiecznego środowiska edukacyjnego (PBŚE)  

instytucji ogólnego szkolnictwa średniego (IOSŚ). 

CEL: kształtowanie psychologicznie bezpiecznego środowiska 
edukacyjnego w instytucjach ogólnego szkolnictwa średniego 
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Podstawowymi sposobami realizacji kompleksowego programu kształtowania  
psychologicznie bezpiecznego środowiska edukacyjnego są: 

– wdrożenie chroniących zdrowie technologii nauczania i wychowania, waleologicznych 
technologii interakcji pedagogicznej; 

– skierowanie działań wychowawców klas na: kształtowanie relacji międzyludzkich w zespole 
uczniów, tworzenie dobrego psychologicznego klimatu, pokonywanie lęku w zespole dziecięcym; 

– skierowanie działalności szkolnej służby psychologicznej instytucji edukacyjnej na rzecz 
zachowania i umocnienia zdrowia psychologicznego uczniów i zawodowego zdrowia nauczycieli; 

– działalność administracji w zakresie optymalizacji klimatu społeczno-psychologicznego w 
zespole pedagogicznym;  

– organizacyjno-metodyczna praca z członkami kadry nauczycielskiej w aspekcie tworzenia 
psychologicznego bezpieczeństwa w instytucji ogólnego szkolnictwa średniego; 

– prowadzenie szkoleń w zakresie psychologicznego bezpieczeństwa również dla nauczycieli, 
jak i uczniów. 

Ważnym aspektem pracy w tym aspekcie jest prewencyjna działalność edukacyjną w celu 
przeciwdziałania przemocy w instytucji ogólnego szkolnictwa średniego, co przewiduje stosowanie 
różnorodnych metod i form pracy, które przyczyniają się do pozytywnego samostanowienia 
uczniów w istotnych rodzajach działalności, kształtowania bezpiecznej psychologicznie zdrowej 
osobowości. Są to projekty „Obroń swoją pozycję”, „Uczymy się być bezpieczni”, festiwal 
„Jesteśmy przeciw przemocy” tygodni profilaktyki szkolnych stresów, godziny komunikacji, gry 
rolowe, warsztaty psychologiczne, szkolenia bezpieczeństwa psychologicznego, sporządzanie 
notatek „Trasy psychologicznego bezpieczeństwa”, „Jak nie zostać ofiarą bullyingu” i tym podobne.  
Skuteczną metodą zapobiegania przemocy jest przeprowadzenie konkursów na najlepszą 
prezentację multimedialną „Stop przemocy!”, „Agresywność oczami młodzieży”, itp. Wskazana jest 
demonstracja na przerwach i po godzinach szkoleniowych naukowo-popularnych tematycznych 
filmów, reklamy społecznej, prezentacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w środowisku 
szkolnym. 

W celu optymalizacji zarządzania systemem ochrony i osobistego bezpieczeństwa 
psychologicznego w instytucji ogólnego szkolnictwa średniego wskazane jest stworzenie i 
wdrożenie Kodeksu bezpieczeństwa środowiska edukacyjnego. Dziś istnieje pozytywne zagraniczne 
doświadczenie tworzenia w instytucjach edukacyjnych podobnych dokumentów, w których 
określone są zasady i reguły funkcjonowania bezpiecznego środowiska edukacyjnego, określone 
kryteria bezpieczeństwa fizycznego, psychologicznego, społecznego uczniów i pedagogów. Kodeks 
bezpieczeństwa środowiska edukacyjnego powinien regulować wszystkie kierunki działalności 
instytucji edukacyjnej na rzecz ochrony praw podmiotów procesu edukacyjnego do zapewnienia 
bezpieczeństwa, a także kwestia jego wsparcia i interwencji w sytuacji, w której może wystąpić 
zagrożenie dla ich zdrowia i dobrego samopoczucia166 [4, s. 15-16]. W kodeksie powinny być 
określone zalecenia w zakresie zapewnienia komfortowych warunków działalności dla uczniów i 
nauczycieli, a także działania i procedury, które pomogą podmiotom procesu edukacyjnego w 
przypadku wykrycia ryzyka i zagrożeń. 

Tak więc, technologia formowania psychologicznie bezpiecznego środowiska w instytucji 
ogólnego szkolnictwa średniego jest projektem złożonego pedagogicznego systemu, realizowaną w 
praktyce i obejmuje: tworzenie warunków do zapewnienia komfortu psychologicznego podmiotów 
procesu edukacyjnego; diagnostykę stanu zdrowia psychicznego dzieci w wieku szkolnym i 
zawodowego zdrowia nauczycieli; nadzór nad poziomem emocjonalnych obciążeń uczniów i 
nauczycieli; przeprowadzenie badania bezpieczeństwa psychologicznego środowiska 
edukacyjnego; prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych, społeczno-medycznych, 

                                                             
166 Цюман Т. П., Бойчук Н. І. Кодекс безпечного освітнього середовища, с. 15-16. 
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informacyjno-edukacyjnych w celu ochrony osobowości od fizycznych, psychologicznych i 
społecznych czynników ryzyka i zagrożeń, zapobiegania przemocy w środowisku edukacyjnym; 
wdrożenie programu na rzecz zachowania i umocnienia zdrowia psychicznego podmiotów procesu 
edukacyjnego; zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom na każdym etapie 
ich rozwoju; kształtowanie racjonalnego stylu życia uczniów, podnoszenie poziomu ich odporności 
na stres, promowanie harmonizacji osobowości. Wdrożenie technologii wymaga 
skoordynowanych działań administracji instytucji edukacyjnej, zjednoczenia wysiłków 
wychowawców klas, nauczycieli, psychologa szkolnego, a także rodziców.  

Funkcjonowanie psychologicznie bezpiecznego środowiska edukacyjnego umożliwia 
wzmacnianie zdrowia psychicznego uczniów, zdrowia zawodowego nauczycieli, monitorowanie 
wskaźników ich zdrowia psychicznego i przeprowadzenia odpowiedniego badania 
psychologicznego i pedagogicznego, działań poprawczych oraz rehabilitacyjnych. Perspektywy 
dalszych badań naukowych widzimy w badaniach psychologiczno-pedagogicznych warunków 
kształtowania psychologicznie bezpiecznego środowiska edukacyjnego, opracowaniu systemu 
zapobiegania bullyingu w instytucji ogólnego szkolnictwa średniego. 
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2.2. The development of the student as a person of culture in the context of multicultural 
education by means of foreign languages 

 
Introduction. The development of the world civilization is determined by a combination of 

qualitatively new trends, such as the globalization, the universalization, the unification of the 
lifestyle and it is characterized by a certain expansion and interaction of the basic processes of the 
human activity. Considering this fact the higher educational institutions have for an object not only 
to assure the quality of training of future specialists for performing their future professional 
duties, but their personal and spiritual development, the center of which is the high level of 
general culture, tolerance, cooperation mentality, value pluralism, cultural relativism and the 
ability to cross-cultural communication by means of foreign languages. 

In the modern society there is a need to define the strategy of the multicultural education of 
future specialists, who are educated, creative and active, capable to self-improvement, mutual 
understanding and interaction with speakers of different languages and cultures for the good of 
the mankind. The knowledge of international languages and the ability to communicate are 
significant factors in this process. The educational process requires the introduction of modern 
innovative approaches. 

Overview of publications on the subject. Scientists, philosophers, teachers of the past have 
devoted their works and researches to the study of the correspondence of the national and 
universal education (M. Berdyaev, V. Bibler, M. Drahomanov, P. Kaptyerev, S. Rusova, etc.). 

The meaningful aspect of the multicultural education, the identification of the best means of 
its implementation have been explored by G. Abibullayeva, R. Agadullina, I. Babenko, 
V. Boychenko, V. Bolgarina, A. Dzhurynskyy, O. Gukalenko, V. Kovtun, N. Krylova, I. Loschenova, 
O. Molyako, A. Panchenkov, O. Pershukova, A. Solodka, L. Suprunova, L. Volyk and others. 

American scientists made a significant contribution to the solution of this problem (G. Baker, 
1994; J. Banks, 1989; M. Gibson, 1995; S. Nieto, 2000). 

However, despite the considerable number and variety of works, which analyze the 
specificity of the multicultural origin and the development of the multicultural education, there 
are a very few publications that overview the role of specific factors in this process. The aim of this 
article is to consider the development of the student as a person of culture in the context of 
multicultural education by means of foreign languages. 

Materials and Methods. Global interaction has become one of the main reasons for being 
aware of multiculturalism as the significant feature of contemporary social and cultural reality. The 
processes of globalization lead to renewal and revival of different cultures and languages of 
culture by multiplying the number of integral connections favouring mutual understanding 
between the members of the cultural dialogue. The problem of tolerant coexistence of different 
ethnic and social communities is quite urgent nowadays. It is realized not only by politicians but 
also historians, sociologists, psychologists and teachers. The concept of the multicultural 
education by means of foreign languages is the most appropriate to the main conditions of the 
development of our modern society. The multicultural education is defined as a new educational 
strategy that determines the structural and semantic organization of the educational process, the 
nature of teaching methodology and educational work on the principles of the humanism, the 
democracy, the cultural dialogue, taking into account cultural and psychological factors of the 
development of the personality. 

Originally, the ideas of multicultural education grew out of social movements in the United 
States such as the Civil Rights Movement of the 1960s, the Women’s Rights Movement, and 
People with Disabilities Rights Movement.  

A famous American scholar of multicultural education G. Baker (1994) states that 
multicultural education allows a personality to become acquainted with one or even more 
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cultures; she highlights the role of a personality as a representative of a particular nation for 
preserving and developing culture of this nation. 

There are fundamentals of the modern conception of the multicultural education: priorities 
of universal values; the perception of the world as a single system of various forms of existence of 
cultures, languages, ideas, views; the ability to communicate and adapt. The purpose of the 
concept is to educate a multicultural person, a person as a citizen of a country, Europe and the 
world, the formation of such qualities as humanity, tolerance, objectivity, creative cooperation, 
the ability to make an independent choice in assessments and actions, the awareness of unity and 
universal values. 

Higher educational institutions prepare specialists in various fields of science, but usually do 
not give due attention to multicultural education of future professionals. Modern conditions put 
forward new requirements for a young specialist. Taking into account the integration processes of 
Ukraine into European space, future professionals should be prepared for the role of participants 
in the dialogue of cultures, that is, multicultural individuals who recognize the equality of different 
cultures and nations, consciously acquire the ethics of intercultural communication and are ready 
for joint activities and cooperation. 

In order to solve the problem of multinational coexistence it is highly important to create an 
educational policy aimed at reviving the ideas and traditions of people’s friendship, and 
recognizing the value of every culture. 

Because professionals are constant learners, it is critical to improve the learning 
multicultural skills of our future specialists. Engaging students in developing the metacognitive 
skills of self-reflection and self-assessment helps them deepen their learning and transfer it to new 
multicultural situations. During the multicultural presentation, participants will learn about 
concrete methods they can utilize to be effective during multicultural interaction.  

In many Western societies, including the United States, a person who does not maintain 
“good eye contact” is regarded as being slightly suspicious, or a “shifty” character. Americans 
unconsciously associate people who avoid eye contact as unfriendly, insecure, untrustworthy, 
inattentive and impersonal. However, in contrast, Japanese lower their eyes when speaking to a 
superior, a gesture of respect. A widening of the eyes can also be interpreted differently, 
depending on circumstances and culture. 

The knowledge of cross-cultural understanding is very important for future specialists. So, 
future specialists have to know how to avoid the impact of culture on their professional work and 
during intercultural communications. 

Since multicultural education is focused on comprehension of cultural diversity, positive 
attitude towards cultural differences, development of skills and abilities to interact with different 
cultures through tolerance and understanding, multicultural training of future specialists is placed 
high emphasis on.  

Results and Discussions. Nowadays we can observe the search of the adequate level of the 
multicultural education that promotes the tolerance in human thoughts and the social stability, 
the morality and the humanity, the practical ability to use the acquired knowledge, the ability to 
live in a society that is transforming. The knowledge of the foreign language and understanding of 
other cultures is an essential condition for the effectiveness of the multicultural education of 
future specialists. 

The foreign language serves as an instrument for the education of the multicultural identity. 
Learning foreign languages can contribute to the development of the bilingual socio and cultural 
competence of students, the components of which are the tolerance and the positive attitude 
towards other cultures (I. Bim, P. Sysoyev, M. Fleming). A person who studies a foreign language, 
goes through the cultural identity formation influenced by cultural values not only his or her 
people, but also the country whose language is being studied. 
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The knowledge of modern European languages, the deepening of the multilingual culture, 
the education and the practice of students of European countries create better conditions for the 
mobility, the full participation in current and future joint educational and professional projects, 
providing equal opportunities of the integration into the European society. In this context, the 
important educational value acquires the language tolerance, the positive perception of the 
diversity of peoples and cultures. 

The necessary condition of the development and the professional success of the future 
specialist is fluency in the foreign language, the study of which has not only intellectual, but also 
educational function. 

The education in the process of learning a foreign language is carried out through three 
aspects: 

- linguistic (physical expression of the language in grammatical or sound form and what is 
called the value of linguistic units, ie sounds, letters, words, formative elements etc., and what is 
remembered by the student regardless of whether he or she has the skills and abilities of language 
or not); 

- psychological (effectiveness, procedural. This aspect does not provide the mandatory 
presence of extra-linguistic reasons of expressions, situations and other things that accompany the 
natural speech, such speech activity occurs almost exclusively in class, that is prepared speech 
training); 

- social (language as a means of non language activity, skills geared to specific situations and 
which are considered as a communication, including extra-linguistic instruments of the reception 
and the transmission of the information, they are the intonation, gestures etc.) (Vertegel, 2008). 

In the context of these problems the educational potential of the foreign language is an 
indisputable fact that shows and reflects all types of speech activities - thinking, listening, 
speaking, reading, writing and translation (Zimnyya, 1985). Teachers should purposefully create 
the relationship of the knowledge and types of speech activity, maintain the proposed unity by all 
methods and techniques not only during practical lessons but after classes too. 

The question of bringing up youth in the spirit of interethnic respect and tolerance became 
more acute every day. Taking into account peculiarity of any professional work of future 
specialists, it is obvious that for them speaking foreign languages is not only a means of 
comprehension of history, traditions and culture of different countries, it is also a powerful way of 
professional intercultural communication. 

Various methods of interactive learning can be widely used in the development of the 
student as a person of culture in the context of multicultural education by means of foreign 
languages, the most effective of which are: “Project method”, “Cross-cultural training method”, 
“Stimulation method”, “Method of role-playing games”, “Method of debate”, “Method of analysis 
of the sources”, “Interactive modeling method”, “Microphone”, “Brownian Movement”, 
“Openwork”, “Brainstorming”, business games, discussions, debates, round tables, brain rings, 
quizzes, conferences, methods such as “Lace Saw”, “The Scale of Thoughts”, business games with 
a specialty (lessons-excursions, consultations, interview, etc.). 

Project method is an educational technology aimed at acquiring new knowledge by students, 
in close connection with real life practice, the formation of specific skills and abilities in them 
through the systematic organization of problem-oriented learning search. 

Projects can be created collectively and individually. First, you need to define a clear plan of 
work, and a division of tasks for the team too. After writing the project, its presentation is 
presented to the audience. For example, you can propose the following topics: “Tolerance in the 
multicultural space”, “Relationships in a multicultural society”, “Intercultural Tolerance as a basis 
of social communication of representatives of different cultures”; “Basic laws of cultural 
pluralism”; cultural universals, their manifestation in national cultures; national stereotypes and 
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prejudices; orientation of people in the cultural space; problems of understanding in intercultural 
communication. 

Using the project method in foreign language classes has a number of undeniable 
advantages: this method allows you to create a research, creative atmosphere in the classroom; 
each student is involved in an active cognitive process based on cooperation.  

Today, in the framework of the discipline “Foreign Language” various projects are being 
developed: “Interdisciplinary Project”, “Playing Role Project”, “International Project”. 

Foreign language in educational institutions is interconnected with other disciplines, which 
contributes to the expansion of students’ outlooks, enriches their knowledge of history, literature, 
art, acquaints with the culture of their country and the language of the countries being studied. All 
this can be done under the condition of the use of interdisciplinary projects, which are usually 
executed outside of the auditorium. These may be small projects that combine two or three 
disciplines, as well as sufficiently voluminous and long-lasting. Such projects require qualified 
teachers’ coordination, teamwork of students’ creative groups who have certain research tasks, 
well-worked out forms of intermediate and final presentations. 

For the development of students’ creative activity tasks are involved in the learning process 
that contribute to feel emotionally facts of foreign language culture. In this case, a role play 
project is meant. The participants take on certain roles, which are conditioned by the nature and 
content of the project, the peculiarity of the problem being solved. These can be literary 
characters or fictitious heroes who mimic social or business attitudes in certain difficult situations. 

An international project is conducted with the direct participation of native speakers. The 
specifics of projects of this type are that they are mostly interdisciplinary, and all discussions are 
conducted in a foreign language. A linguistic space is created that contributes to the formation of 
the need for using the foreign language as a means of real communication in the process of 
intercultural interaction. 

The project method performs a number of functions: 
 - contributes to the formation of students’ cognitive interests to the study of a foreign 

language, project work requires activity from future professionals, creative independence in the 
learning of knowledge; 

- develops research skills, as in the process of fulfilling this task, future specialists have to 
find and analyze the necessary theoretical sources, select illustrative material, make conclusions 
from the topic under study; 

- creates preconditions for perfection and more profound study of not only the foreign 
language, but also the intercultural aspect in general; 

- educates students’ reflexive position, namely, the skills of an objective independent 
assessment of their activities; 

- expands future specialists’ individual linguistic thesaurus, due to the fact that in the course 
of the project work, students open up new sources of information for themselves, which may 
require them to further learn a foreign language. 

The work on such projects forms students’ ability to act independently in social situations, 
develops a sense of responsibility for the final result, the ability to speak publicly, to hold 
reasonably a presentation of the results of the study of multicultural materials, promotes the 
development of features of the linguistic personality, who can make intercultural communication. 

Cross-cultural training method presents the organization of such situations, where the 
acquaintance with intercultural differences in interpersonal relations takes place. Due to this, it 
becomes clear that it is not enough to announce a certain amount of new information about 
another culture, the participants themselves should be involved in situations where cultural 
differences are presented in a vivid contrast. The following methods of cross-cultural training can 
be used. 
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For example, the actual task is students’ comparison of non-verbal forms of communication 
due to multicultural diversity. This comparison needs to be carried out because the 
comprehension of their own communicative abilities is impossible without correlation with other 
cultures. 

The participants of the training are representatives of two different cultures. Students have 
a real opportunity to communicate directly with their foreign coevals. Participants’ behaviour is 
fixed on the video camera. Expressions of faces, poses, gestures, movements of hands and feet 
provide material for video analysis: participants will be able to discuss later, and, if necessary, 
deliberately correct their non-verbal behaviour. 

Stimulation method aims to create artificially a concrete situation of intercultural 
communication and predict possible variants and results, based on different points of view and 
aspects. Many strategies and teaching methods contribute to the implementation and realization 
of these principles in practice, including such as: debate, role-playing games, discussions and 
experience-based methods. 

The quality of acquirement of foreign-language activities by students is largely due to the 
influence of individual psychological processes. At the present stage of the development of the 
methodology, scientists consider the need for a conscious acquisition of foreign language skills and 
abilities based on the thinking processes of analysis and synthesis. Skills and abilities acquired in 
this way are more flexible and sustainable. Students’ thinking is characterized by various features 
such as autonomy, depth of understanding, speed. Thinking functions in unity with speech. The 
presence of individual differences in thinking requires the use of different methods of training. 

Students’ mastery in foreign language activities is largely due to motivation, which causes 
and stimulates purposeful activity to achieve the goal. Psychologists call motivation “triggering 
mechanism” for activities, including speech. 

Faced with various difficulties on the way to achieving the goal, students’ motivation may 
decrease, activity disappears and progress is worsening. Motivation refers to the student’s 
subjective qualities and it is determined by his/her personal motives, passions and needs. 
Therefore, the teacher can influence it only indirectly, creating the conditions on the basis of 
which there is a personal interest in the work. 

In order to realize the interaction and cooperation between the teacher and the student, as 
well as the development of the student’s interest in language learning, it is important to think up 
the incentives for speech, to encourage students to engage in active speech activities in a 
particular situation. At the condition students are interested in foreign language, the language 
studied is not forgotten, even if knowledge of this language will not be used for a long time. 

Method of role-playing games is characterized by the fulfillment of role participants, which 
reproduce the often recurring situations of intercultural communication. The basis of this method 
is the experience of the situation “as if” during the game. In such cases, there is the perception of 
hidden rules and standards that underlie the norms and values of another culture and that remain 
in participants’ minds in learning. 

In the development of intercultural communication, this method lays down the experience 
during the game, thus knowing the interests of the interacting parties, the forms of their 
behaviour, the ability to perceive the norms and values of another culture develops. 

The student fulfills the temporary role of a “foreigner” (this is where foreign names and 
foreign biographies take place). In this role it is possible to design their best communicative 
abilities for a fictional formal situation, without taking into account their cultural-specific 
peculiarities. 

Method of debate also brings a positive result in student learning. It transmits not only 
knowledge, but also forms skills and abilities of communication. This method is carried out in this 
way: the problem is raised, for example, “Are students ready for multicultural education today?”, 
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The answers are prepared by the participants of the debate in advance: one participant must 
justify the answer “yes”, the second – “no” (even if they contradict their point of view). One of the 
parties can convince the other during the debate. This may not happen, and then they are looking 
for a compromise. This method is important because it gives you the opportunity to feel yourself 
in the role of an opponent, promotes a culture of communication, and leads to the search for 
information and to a reasoned answer. 

There is a misconception that for a successful communication with representatives of other 
cultures it is necessary to adopt fully the style of the foreign interlocutor. Indeed, formal success 
can be achieved, but real productive communication can only be based on mutual enrichment. 
The study of any foreign language puts it precisely in such a goal – to understand, accept and love 
another culture, to enrich it without losing at the same time neither its own person nor its national 
traits. 

From the above mentioned, it follows that the teacher must constantly work to increase the 
students’ attentiveness. It affects directly the entire process of effective development of the 
student as a person of culture in the context of multicultural education by means of foreign 
languages. For the successful application of this provision, the teacher must apply an individual 
approach to students as individuals, find those internal motivations that encourage them to study 
a foreign language. It is important to consider the solution of this issue in organizing both different 
types of training sessions in the classroom as well as independent extracurricular work, which will 
enhance the interconnection between them. 

The extracurricular work of students is presented with a large multicultural load that 
includes the preparation and implementation of design works, the independent selection of 
materials of multicultural orientation in a foreign language, the organization and conduct of 
concerts, competitions, evenings, intellectual auctions, participation in multicultural activities, the 
use of multimedia resources for intercultural communication with representatives of other 
countries, trips abroad for the exchange of professional experience. 

Learning a foreign language develops the intellect and the abstract thinking. Numerous 
studies of psychologists confirm this view. The holistic approach to the formation of the identity of 
the student in the process of learning a foreign language involves the development of mental 
processes and the ability to plan efficiently activities, exercise self-control and execute the 
appropriate rate of basic educational actions. The whole mental activity requires the attention, the 
concentration, the activity, and it must be constantly encouraged and supported, increasing 
motivational training (needs of the society, the environment, the teacher’s requirements, the 
assertiveness and self-development). 

Conclusions. Nowadays when Europe becomes a unique multinational, multicultural and 
multilingual entity, the representatives of the society at all levels, especially in the field of higher 
education, must understand how important it is to know different foreign languages. The process 
of language learning helps to educate the tolerance, the ability to the cooperation, the mutual 
understanding between people, the respect of the personality regardless of the race, the 
nationality, the religion, the political affiliation. 

Since the institution of higher education is an important link in the general educational 
system and creates a favourable atmosphere of the national reconciliation and the social stability, 
so the educational institution is entrusted with the task of the development of the student as a 
person of culture in the context of multicultural education by means of foreign languages, saving 
the great intercultural tolerance, the harmonization of interethnic relations and the building of a 
democratic civil society in the country. 
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2.3. Teaching English language to future penitentiary officers using informative and  
innovative technologies 

 
Problem setting and its relation to actual tasks. Teaching English language to future 

penitentiary officers is determined by the specificity of their future profession and the peculiarities 
of the vocabulary that future officers should study. Informative tools are used in order to boost 
mastering foreign language, to use an individual approach of studying, to improve the quality and 
speed of language studying and to develop future penitentiary officers’ speech. In today’s context, 
It is necessary to research the peculiarities and forms of teaching using informative technologies in 
order to improve the quality of future penitentiary officers’ English language studying. 

Actual scientific researches and issues analysis. Issues of applying informative and 
communicative technologies and reforming educational system are defined by the following 
scientific developments in this field: 1) research of problems of using computer technologies 
during the educational process (Aspitska A. F., B. Herushynskyi, B. Hlinskyi, T. Derkach, T. Korshuk, 
I. Kuzmina, S. Kukharonok, T. Lavina, S. Lazarenko, M. Lapchyk, V. Liaudis, Z. Osada, L. Morska, 
Ya. Strelchuk, etc.); 2) studying psychological and pedagogical aspects of informatization of 
education (N. Apatova, V. Bolotov, Yu. Branovskyi, T. Korshuk); 3) using multimedia technologies in 
the process of studying English language was investigated by I. Bielikova, V. Korzh, and 
I. Chekhmestruk. 

Target setting. The purpose of the research is to analyze the peculiarities of using informative 
technologies in order to teach English language to future penitentiary officers. 

Statement of basic materials of the research. There are several problematic issues that may 
arise in the process of studying English terminology by future penitentiary officers: 

1. The problem of dividing according to the subject headings. As a rule, the terminology of a 
certain knowledge area is hierarchical, because each concept has its invariable subordinate place 
or conquers place in relation to the other terms and definitions. Systematization of the 
terminological base takes place in the process of its classification according to rubrics, certain 
goals and tasks of system creating 167. 

2. The problem of introducing terms into teaching materials. In order to increase the 
effectiveness of studying terminology, it is necessary to move away from the direct studying verbal 
structures. The reason for this is learner’s frequent lack of meaning and conceptual filling of 
mechanically studied words and phrases. Subject terminology should be intertwined both into the 
lecture material and into the texts of teaching manuals. That’s why the search for the necessary 
terminological bases of the studied area should be carried out already while planning future 
classes. A separate studying of terminology does not demonstrate proper effectiveness. All 
teaching materials should be terminologically oriented.168 

3. The problem of delineating of the studied topics. At the heart of effective terminology 
studying is a competent teacher’s understanding of the specifics of material presentation. Setting 
a linguistic and didactic goal, a teacher should ensure cadets to come to an understanding of the 
above mentioned interdependence of scientific concepts as soon as possible.169 
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Table 1. A system of principles and functions for teaching English language to future penitentiary 
officers with the help of computer tools 170 

№  Peculiarity Characteristics 

Principles 

1 Individualization An opportunity to work with each cadet individually, taking into 
account his/her abilities, level of knowledge, skills and habits. 

2 Differentiation You can choose and offer the necessary variants of studying tasks to 
cadets. The tasks can be of a certain complexity and quantity and can be 
given in such a sequence that corresponds to their cognitive abilities, the 
level of knowledge and skills. 

3 Intensification There are various means of presenting educational material, its 
structuring with wide involvement of interactive types and forms of 
work. 

Functions 

4 Cognitive Using computer technologies and the Internet, it is possible to get any 
necessary information and studying programs that display text, sound, 
images and videos that contributes to cadets’ cognitive activity. 

5 Evolutive Cadets’ work with studying programme contributes to the 
development of such necessary cognitive processes as perception, 
logical thinking, memory, imagination in addition to vocabulary 
activating. 

6 Training With the help of computer programs, cadets have an opportunity to 
train and to test their level of knowledge and skills on a particular topic 
independently and in a non-traditional form. Also they have an 
opportunity to identify specific gaps, to refine them and to complete the 
proposed tasks several more times in order to improve their results. 

7 Diagnostic Using computer technologies a teacher is able to maintain quick 
control and to find out the level of cadets’ learning of the topic. 

8 Communicative When cadets work with studying programmes, they have a keen 
interest in the subject and they master a considerable basic level of 
communication in English. 

 
As researches-methodologists, namely Kuzmina I. P.171 and Morska L. I.172 mention, modern 

English language teaching technologies should include the following: computer ones (using a 
personal computer); telecommunication ones (using the Internet); multimedia ones (combining 
multiple types of information). 

Computer technologies include such methods as173: 
- computer training programs for working on particular language aspects (pronunciation, 

vocabulary, grammar); 
- educational films with developed tasks; 
- computer test programs for exam preparing; 
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[Електронний ресурс], Режим доступу: http://slavutajournal.com.ua/arxiv-nomeriv/slavuta-vipusk-6-
2013/nestandartni-formi-navchannya-yak-zasib-uspishnogo-vivchennya-anglijsko%D1%97-movi/. 
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[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://novyn.kpi.ua/2008-3/05_Kuzmina.pdf. 
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173 Кухарьонок, С. С. (2009) Використання новітніх засобів навчання у вивченні іноземної мови студентами 
немовних ВНЗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/22480/1/Kukharyonok_doc_4.pdf. 
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- multimedia tools (PowerPoint); 
- interactive whiteboards. 
Telecommunication technologies include the following:  
- foreign language learning sites (http://www.bbc.co.uk/learningenglish);  
- educational websites;  
- Internet projects;  
- virtual educational spaces (Moodle, Whiteboard).  
Multimedia technologies include such methods as:  
- web cameras for teleconferences;  
- different screens, video and audio devices displaying information; 
- devices for remote control of technical means174. 
One of the main motives for using non-traditional forms is increasing  cadets’ creative and 

search activity. Innovative methods of studying foreign languages are aimed at the development 
and self-improvement of an individual, at disclosing person’s reserve capabilities and creativity. 
They create the prerequisites for effective improvement of an educational process. Non-
traditional forms of foreign language classes are provided with the compulsory participation of all 
cadets of the group, and are implemented using hearing and visual aids. The most common forms 
of non-traditional classes are the following175: 

1. Informative and communicative technologies. These are: a class-lecture, a class-seminar, a 
class-composition, a class-conference, a class-test, a class of information, an integrated class. 

2. Game technologies. They include: competitions (Club of Cheerful and Clever, a 
tournament, an auction, a quiz); business, role-playing games (an improvisation, an imitation, an 
erudite, a chain), a dramatization a (dramatic play, a pantomime). 

3. Research technologies. These are: a dialogue, an oral journal, reflections, debates, press 
conferences, a reportage, a travel. 

4. Interactive technologies. They include cooperative studying (work in pairs, alternating 
threesomes, small groups); collective-group studying (a microphone, a brainstorming, a decision 
tree); situational modeling (public hearings, role-playing games, simulation games); working out 
discussion issues ( press method, a discussion, debates). 

Conducting such classes facilitates implementing communicative approach in the process of 
foreign language teaching that means the formation of cadets’ foreign language activity 176. 

Multimedia enables almost all cadets’ senses to be used, by means of combining printed 
text, graphic images, moving video, still images and audio. It has been proven that using 
multimedia and computer networks reduces studying time almost thrice and the memory level 
increases by 30-40 percent due to the simultaneous use of images, sound and text. With the help 
of using multimedia, cadets work out all the aspects of language: phonetic (CD “London 
Linguaphone Course”), grammar (CD “English Grammar by Murphy”, “Business Grammar 
Builder”), lexical (multimedia encyclopedia “Britannica”) and communicative one. This enables to 
master language material more effective and quicker, to acquire language skills and abilities. In 
addition, teaching English using multimedia studying tools allows you to optimize the 
understanding of unfamiliar vocabulary with the help of automated dictionaries ("Lingvo 12", 
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2013/nestandartni-formi-navchannya-yak-zasib-uspishnogo-vivchennya-anglijsko%D1%97-movi/. 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish
http://eprints.zu.edu.ua/22480/1/Kukharyonok_doc_4.pdf
http://slavutajournal.com.ua/arxiv-nomeriv/slavuta-vipusk-6-2013/nestandartni-formi-navchannya-yak-zasib-uspishnogo-vivchennya-anglijsko%D1%97-movi/
http://slavutajournal.com.ua/arxiv-nomeriv/slavuta-vipusk-6-2013/nestandartni-formi-navchannya-yak-zasib-uspishnogo-vivchennya-anglijsko%D1%97-movi/
http://slavutajournal.com.ua/arxiv-nomeriv/slavuta-vipusk-6-2013/nestandartni-formi-navchannya-yak-zasib-uspishnogo-vivchennya-anglijsko%D1%97-movi/
http://slavutajournal.com.ua/arxiv-nomeriv/slavuta-vipusk-6-2013/nestandartni-formi-navchannya-yak-zasib-uspishnogo-vivchennya-anglijsko%D1%97-movi/
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"Bridge to English"), automated translation programs ("Promt", "Magic Goody"), to create 
positive, favorable conditions for foreign languages studying by information richness of 
multimedia means177. 

Scholars propose different approaches for classifying informative communicative 
technologies (ICTs). Ye. Mashbyts distinguishes five types of ICTs: 1) training; 2) tutoring; 
3) problem training; 4) imitating and modeling; 5) gaming178. Z. Savchenko proposes the following 
types of ICT: 1) educational ones; 2) simulator programmes; 3) imitating and modeling; 
4) diagnosing, controlling; 5) instrumental; 6) integrated179. 

According to another approach, ICTs are characterized as: 1) author’s programs, which are 
prepared in advance templates that allow a teacher to develop educational content 
independently; 2) special teaching programs developed for textbooks or independent educational 
and methodological complexes; 3) game training programmes that are created mainly for children 
and are entertaining180. 

Scribing presentation is one of the most common and well-known kind, which is an auxiliary 
tool that accompanies a speaker’s presentation with different symbols, images, graphics, and 
drawings. When viewing, you can immediately see the information as a whole, you can analyze the 
connections, see the shortcomings and gaps if they are available in the speech. Cadets have an 
opportunity to take part in discussion, to come up the ideas, and to make decisions181 . 

According to the classification by form of attraction, the following types of scribing are 
distinguished182: 

 hand-drawn (diagrams and drawings are made by hand on any surface); 

 application (ready-made images are pasted or overlaid on the background). 

 magnetic (images are fixed to the surface by magnets);  

 flange (ready-made images cling to the pile surface with stickers, etc.); 

 3D scribing (3D drawings created with a 3D pen). 
Forms of work with computer studying programs at foreign language classes include the 

following: vocabulary learning; practicing pronunciation; teaching dialogic and monologue speech; 
teaching writing; working out grammatical phenomena. The possibilities of using Internet 
resources are enormous. You can solve a number of didactic tasks through the Internet during 
English classes: to form reading skills and abilities using Internet materials; to improve written 
language; to widen vocabulary; to form cadets’ motivation to study English. Cadets can participate 
in testing, quizzes, competitions, olympiads that are held on the Internet, to correspond with 
peers from other countries, to participate in chats, video conferences, etc.183. 

                                                             
177 Корж, В. В. (2008). Роль мультимедійних технологій у навчанні іноземної мови [Електронний ресурс], Режим 
доступу: http://www.confcontact.com/2008oktInet_tezi/iy_korzh.php. 
178 Машбиц, Е. И. (1988), Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения: (Педагогическая 
наука – реформа школы), c. 83. 
179 Савченко, З. В. (2007). Застосування мультимедійних засобів на уроках біології в загальноосвітніх навчальних 
закладах, Інформаційні технології і засоби навчання, Вип. 3 (4), Режим доступу: http://www.ime.edu-
ua.net/em4/emg.html.  
180 Мархева, О. Є. (2009). Шляхи формування іншомовної комунікативнопрофесійної компетенції майбутнього 
вчителя іноземної мови засобами інформаційних технологій, Інформаційні технології і засоби навчання, Вип. 4 
(12), Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em12/emg.html. 
181 Чехместрук, І. В. (2010). Новітні методи візуалізації навчального матеріалу під час підготовки майбутніх 
педагогів [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://ito.vspu.net/repozitariy/Vlasiuk/st_17/novitns_metody.pdf. 
182 Метод «Скрайбінг»: яскраве подання навчального матеріалу (2018). Журнал «На Урок», 2018, Режим доступу 
до ресурсу: https://naurok.com.ua/post/metod-skraybing-yaskrave-podannya-navchalnogo-materialu. 
183 Стрельчук, Я. В. (2013). Використання Інтернет-ресурсів на заняттях з англійської мови у вищих навчальних. 
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна", № 1,c. 226. 
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Fig. 1. Stages of implementing informative and communicative technologies 
 

Among the main linguistic and educational tasks that are solved as a result of introducing ICT 
tools into the process of future penitentiary officers’ language education are the following: 
1) increasing the motivation for studying English language; forming sustainable motivation of 
cognitive activity; 2) developing abilities and readiness for independent language studying; 
3) promoting cadets’ self-esteem; 4) increasing cadets’ activity during language studying process; 
5) individualization of studying; 6) intensification of studying; 7) forming the elements of global 
thinking; 8) increasing the volume of linguistic and cultural knowledge; 9) forming and developing 
skills and abilities in 4 types of speech activity (reading, speaking, listening and writing). This 
means the ability to perceive and understand authentic foreign language texts and to analyze 
them; the ability to convey information in coherent and reasoned statements with the observance 
of orthoepic, spelling, punctuation, lexical, morphological, syntactic and stylistic norms of the 
language that is studied184. 

                                                             
184 Лазаренко, С. В. (2015). Використання сучасних засобів інформаційно-комунікативних технологій у процесі 
викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах. Наукові записки Національного університету 
"Острозька академія". Серія: Філологічна, 2015, Вип. 52. С. 158. 

Preparatory stage 

1) defining the goals and objectives of ICT tools taking into account the 

chosen aspect and stage of studying, the possibility of using ICT tools 

while studying the material; 2) processing text material for outlining the 

necessary thesaurus, distinguishing the main and minor components;   

3) establishing links between all possible components of the material;  

4) defining the strategic sequence of presentation of the material, 

identifying key concepts that will underlie a conceptual picture;           

5) analyzing the nature of semantic and lexical-grammatical references; 

6) constructing "navigation" on ICT means, that means making the 

ways of transition from basic material to auxiliary; 7) determining 

opportunities and ways of incorporating the theoretical material 

exercises and tasks aimed at the formation and development of practical 

skills, controlling the level of their formation. 
 

 

Main stage 

1) implementing ICT tools in the process of cadets’ language training; 

2) teacher’s control over cadets’ use of ICT tools, assistance when 

needed. 

Final stage 

1) assessing the effectiveness of introducing ICT in a certain stage of 

cadets’ language training; 2) eliminating drawbacks; 3) improving the 

ICT tools created. 
 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669992:%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB.
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Using multimedia while the process of teaching English language to future penitentiary 
officers enables to do the following185: 

- to solve the problems of humanization of education; 
- to increase the efficiency of an educational process; 
- to develop cadets’ professional and personal qualities (ability to self-education, self-

upbringing, self-studying, self-development, creative abilities, ability to apply the acquired 
knowledge on practice, cognitive interest, attitude to work); 

- to develop cadets’ communicative and social skills; 
- to expand the possibilities of individualization and differentiation of studying significantly 

by providing each student with a personal teacher whose role is played by a computer; 
- to identify a cadet as an active subject of knowledge, to recognize his or her self-worth; 
- to take into account cadet’s subjective experience, some individual features; 
- to instill in a cadet the skills of working with modern technologies, which promotes his / her 

adaptation to rapidly changing social conditions for successful realization of their professional 
tasks; 

- to intensify all the levels of an educational process: improving the efficiency and quality of 
the educational process by implementing unique, in terms of pedagogical applications, multimedia 
technologies; providing motivating methods for education that cause the activation of cognitive 
activity with the use of multimedia. 

Conclusions. Thus, using informative and communicative technologies during the future 
penitentiary officers’ educational process helps to create the conditions for: using electronic 
lecturers, simulators, textbooks, encyclopedias; developing and applying situational role-playing 
and intellectual games using artificial intelligence; modeling and creating processes and 
phenomena, educational environments that provide imaginary participating in certain social and 
industrial situations; providing distance learning; conducting interactive educational 
teleconferences; constructing systems of control and testing of  cadets’ knowledge and skills (use 
of control programs-tests);186 implementing cadets’ projective and research activities; varying the 
forms of information presentation (text, graphics, audio, video, animation, etc.) and the types of 
educational tasks; providing instant feedback, utilizing extensive dialogues of the studying process; 
individualizing the studying process, using basic and auxiliary teaching influences; reproducing the 
fragments of educational activity (subject-content, subject-operating and reflexive);187 intensifying 
cadets’ educational work, strengthening their role as a subject of educational activity (possibility 
to choose the sequence of studying the material, determining the extent and nature of 
assistance); increasing motivation for studying; implementing personality-oriented studying; 
organizing cadets’ independent work; implementing active approach in studying; continuous 
accounting of cadets’ activity and objective assessment of their knowledge188. 

We came to the conclusion that using informative and innovative technologies makes it 
easier to study the material and to deepen future penitentiary officers’ scientific knowledge while 

                                                             
185 Бєлікова, І. (2013). Мультимедійні засоби навчання – запорука підвищення якості вивчення іноземних мов у 
ВНЗ. Теорія та методика управління освітою, Вип. 12, Режим доступу:  
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ttmuo_2013_12_5. 
186 Аспицкая, А. Ф. (2009). Использование информационно-коммуникационных технологий при обучении 
химии: методическое пособие, с. 212. 
187 Деркач, Т. (2008). Інформаційні технології у викладанні хімічних дисциплін, с. 165. 
188 Коршук, Т. Л. (2013). Використання інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення вмотивованості 
студентів. VІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Сучасні методи викладання іноземної 
мови професійного спрямування у вищій школі”. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://confesp.fl.kpi.ua/node/1145. 
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studying English language. Among the forms of studying and new technologies that we consider to 
be the most widely used are the following: multimedia, special computer programmes and tools. 
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2.4. Intellectual cards using in the educational process as a modern innovative technology  
of knowledge visualization of young schoolchildren 

 
The priority of education development is the introduction of modern information and 

communication technologies that provide further improvement of the educational process, 
accessibility and effectiveness of education, preparation of the young generation for life in the 
information society 189 190. Innovative orientation of the educational process leads to fundamental 
changes in pedagogical practice, focusing methods on students' conscious and creative learning, 
development of their personal qualities – independence in decision making, creative approach in 
learning, initiative, persistence, self-esteem. Contemporary school education is aimed at forming a 
holistic picture of the world by establishing cross-curricular connections, developing students' 
information competence, developing skills in the use of acquired knowledge and skills in life and in 
the future profession 191 192. 

The relevance of the research topic is due to the need to search for such scientific and 
pedagogical foundations of the organization of educational process in the educational institution, 
which would be the environment of personal development of the child, would ensure the 
formation of a holistic picture of the world for children and prepare the younger generation for life 
in the information society. 

The following questions were asked at the beginning of the study: how to learn how to 
successfully handle the flow of incoming information and how to teach a child to spend on 
processing, analysis and decision making on the information received a minimum of time and 
effort. 

Mental cards are ideally suited for use in schools, can be used in all kinds of tasks, involve 
students of all ages in active creative thinking, organization and problem solving 193 194. 

Therefore, the purpose was to investigate the theoretical foundations of the technology of 
intelligence cards; describe the technology and methods and methods of implementation in 
lessons; examine whether technology is affecting a child's personal development, or is shaping the 
child a holistic picture of the world. 

Theoretical basis of the essence of the concept of intellect-map. Intellect card («mind map», 
«mental map», «memory card», in the original – Mind Map) is a diagram that visualizes certain 
information when it is processed by a person, is a way of depicting the process of general system 
thinking by structural and logical schemes of radial organization. The memory card is implemented 
as a diagram depicting words, ideas, tasks, or other concepts related to branches that depart from 
a central concept or idea195 196. 

The essence of intellect maps is to associate individual elements, mainly with associative 
relationships, most familiar to human thinking and memory. It is believed that this method of 

                                                             
189 Aksenova, O. V. (2005): Experience of using the method of intellect-cards in economic training / Improvement of 
the content and forms of organization of the educational process in accordance with international standards: Coll. 
Sciences-method. conf. (2-4 February 2005). Vol. 1. K.: KNEU, 2005. P. 3-7. 
190 The National Doctrine of Educational Development in the 21st Century. Available online:  
https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347/2002. 
191 Okada A., Buckingham Shum S., Sherborne T. (2008): Knowledge cartography: software tools and mapping 
techniques. London: Springer Ltd, 2008. 424 p. 
192 www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php. 
193 Buzen T. (2003): Super-thinking / trans. from English. E. A. Samsonov. – 2nd ed. – Mn.: Popurri, 2003. 304 p. 
194 Tereshchenko, N. V. (2008). Modern training methods of teaching. Methodical recommendations for creating an 
intellectual card in the course «Political Science». – K.: KNEU, 2008. – 28 р. 
195 Buzen T. (2003): Super-thinking / trans. from English. E. A. Samsonov. – 2nd ed. – Mn.: Popurri, 2003. 304 p. 
196 Litvinov, V. A. Application of mental maps in the educational process. [Electronic resource]. Available online: 
http://www.conference.osu.ru/assets/files/conf_reports/conf9/671.doc. 
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information visualization was first used by the philosopher Porfiry Tirosky in the third century AD, 
trying to understand Aristotle's concepts. Serious contemporary developments in this area date 
back to the 1960s and have been linked to the development of semantic network theory in the 
study of human thinking in the learning process. The basic rules for «Concept mapping» (a way of 
presenting and interconnecting thoughts) were developed by Professor Joseph Nowak of Cornell 
University, who borrowed this idea from David Ausubel’s theory of the importance of previous 
experience to form new concepts197. An English psychologist, a renowned researcher on 
intelligence, psychology of learning and thinking problems, Tony Buzen has greatly simplified the 
technique of constructing intelligence cards, and also made them radial, that is, built around some 
central thought or problem. It was this technology that was called Mind Mapping and was first 
introduced to the world in the spring of 1974. According to Tony Buzen, with the development of 
the brain of the child, especially with the acquisition of her language skills, the child formed a kind 
of internal intelligence-cards. One of the first words a child utters is the word "mom" and "mom" 
is the center of the intellect card! From this word (and image) for the child, as rays, come such 
concepts as love, food, warmth, protection, transportation, education. Thus, the child instinctively 
operates with a kind of intellectual maps from the moment she was born, and all her life, building 
her knowledge around centers-radiants in the form of infinite and densely intertwined associative 
branches, which then become, in adulthood, what they call knowledge baggage, intellectual 
capital. It is important for the teacher to keep in mind that this network structure of his students' 
intelligence is constantly being nourished – as a guarantee of his endless development. In addition, 
he should be taught how to operate the external mapping of this structure, which is an 
intelligence card. At the heart of this technique is the principle of «radial thinking», which refers to 
associative thought processes, the starting point or touch point of which is the central object. With 
the help of a set of rules, you can create, visualize, structure and classify ideas, and visualize 
complex concepts and large amounts of information. individual parts, to remember (record) the 
materials and to play them even after a long period of time in the system of knowledge about a 
certain object or in a certain field 198 199. The benefit of using Mind Mapping in education is 
obvious. Honored teacher of Ukraine V. Shatalov in the last century introduced the concept – 
«reference-graphic abstract», which should be used for consistent, logical disclosure of the topic 
and the development of students' creative thinking 200 201. Over time, the reference and mindmap 
methods began to use the same basic principles and be used to achieve the most important 
pedagogical goals. The use of mental maps in the educational process is quite effective. They 
contribute to effective lecturing, preparation of material on a specific topic, help in solving 
creative tasks, in conducting trainings, contribute to better memorization of material. Mental card 
technology can be used by students and teachers alike. For example, with the help of mental 
cards, you can develop a lesson plan. The main advantage of mental cards is the ability to capture 
the picture as a whole and to reflect your thoughts in an orderly fashion. The construction of a 
mental map helps to organize the material and remember it. Consider the benefits that the 
method of intelligence cards in the educational process 202: 

                                                             
197 http://ru.wikipedia.org/wiki. 
198 Buzen T. (2003): Super-thinking / trans. from English. E. A. Samsonov. – 2nd ed. – Mn.: Popurri, 2003. 304 p. 
199 https://vseosvita.ua/library/intelekt-karta-ak-instrument-dla-vivcenna-predmetiv-osvitnoi-galuzi-
suspilstvoznavstvo-ta-osvitnoi-galuzi-mistectvo-v-zzso -36348.html. 
200 Tony Buzan Blog [Online resource]. Available online: http://www.thinkbuzan.com/intl. 
201 https://naurok.com.ua/post/intelekt-karta-mistectvo-misliti-shirshe. 
202 Gavrish, N. V. (2011): An interesting philosophy for children: a methodological guide [for creative educators and 
parents of preschool and primary school children]. K.: School World, 2011. p. 15. 
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1. Knowledge map helps to implement one of the most important principles of pedagogy – 
the principle of clarity. The Knowledge Map allows you to capture everything with one glance, as 
the flowchart shows the most important in associative comparisons and relationships.  

2. The principle of building intellect cards is useful in the lessons of generalization and 
systematization of knowledge. Generalized data from a theme is displayed in one image, all the 
information on the educational topic is transformed into associative links between the educational 
ones concepts. 

3. You can build a knowledge map while giving great lectures – instead of lengthy notes and 
time spent writing material, the student forms only one block scheme. 

4. Mind-mapping method allows students to develop creative thinking. 
5. The method of intellect-cards develops logic and ability to turn all educational material to 

most importantly, it improves the quality and intensity of training, trains memory. 
6. Using cards helps students to increase their concentration. 
7. With the help of maps and their graphic appeal, the process of idea generation becomes 

faster and more efficient. 
This method has many advantages over conventional conventional recording methods. 

Unlike linear text, knowledge maps not only store facts, but also demonstrate relationships 
between them, thus providing faster and deeper understanding of the material. Mental cards can 
be used during the following steps in the lesson: 

- explanation of the topic – when using a mental map, complex concepts can be explained 
and presented in a systematic way. 

- attachment of material – the use of mental maps helps to consolidate the formation of 
new concepts in students. 

- validation and generalization of knowledge – with the help of mental maps knowledge is 
tested and it is possible to find out what material was poorly learned by students. 

It can be successfully applied to brainstorming, lesson planning, activities, project, 
methodical development, writing an article, concept of your own portfolio. Particularly useful is 
the use of mental cards in the independent preparation of students for lessons. A student can use 
such a map to summarize material, plan their response, graphically display the concepts, literary 
works, analyze and memorize historical events, physical phenomena, work on a project, writing a 
work. 

Examples of using smart cards in the educational process of a general education institution: 
1. In elementary school, the intellect-card method can be successfully used as a method of 

collective cognitive activity of students, as a demonstration method for understanding and 
clarifying many topics and concepts, as a method of optimizing students' learning activities. 

2. Ukrainian language – mapping can help to unlock creative imagination, make a plan for 
writing a work or essay. It can summarize books, poems and plays, or even analyze media and 
print articles. 

3. Math – Mind maps can be used to write data and sort formulas. 
4. History – Use the map to summarize information and sort facts related to historical 

events. 
5. Foreign Languages – Using a mind map will help you review and recall vocabulary, the 

organization of key phrases used in writing. 
6. Design and Technology – Using a map will allow you to plan bulky work and effectively 

structure and process information. 
7. Particularly important is that smart cards are extremely useful for children with 

«inability» for one reason or another to study. That is, such structural and logical schemas are a 
uniquely effective method in inclusive education. This is especially true of dyslexia: releasing a 
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child from the «tyranny of semantics», which is sometimes responsible for 90% of the problem, 
the intellect card enables her to express her thoughts in a natural, complete and fast way 203. 

Using knowledge maps provides the following features: 
- improve memory, recall facts, words and images; 
- generate ideas; 
- inspire to find a solution; 
- demonstrate concepts and diagrams; 
- analyze the results or events; 
- to structure the work (abstract, report); 
- organize interaction in group work or in role-playing games; 
- effectively structure and process data. summarize what has been done. 
The development of the intellect map includes the following main steps: 
1. In the center of the letter is a central image that symbolizes the main idea. 
2. Branches of the first level, which reveal the central idea, depart from the central image. 
3. The branches of the first level (if necessary) depart the branches of the second level, 

revealing ideas written on the branches of the first level. 
4. Symbols and graphics associated with key concepts / words are added wherever possible. 
5. Arrows connecting different concepts on different branches are drawn as needed. 
6. Branches can be numbered for greater understanding. 
You can draw mental maps manually, but there are now over 200 online services for creation 

of mental maps and specialized software applications for different platforms. They all have 
individual specific features and allow you to automate the operations of creating mental maps and 
presenting them electronically. Tools for building intelligence cards: Сoogle (www.coggle.it); 
Xmind (www.xmind.net); MindMeister (www.mindmeister.com); BubblUs (www.bubbl.us); 
Popplet (http://popplet.com); SpiderScribe (www.spiderscribe.net); Freemind program 204. 

Conclusion. Thus, the study of the theoretical foundations of the introduction of intelligence 
maps has made it possible to conclude: Such a card allows almost every concept to look through 
the prism of its interconnections, and in the process of its compilation, the person not only 
reproduces his own understanding of the relationship of the key concept with others , and in some 
way realizes the logical sequence of search-orientation actions, that is, it is better to absorb not 
only the knowledge itself, but also master the ways of its acquisition. Therefore, the advantage of 
mental maps over standard linear cards note taking is obvious. The flexibility of smart cards allows 
you to consider any topic or issue. Knowledge maps are one of the best means of systematizing 
knowledge in pedagogical activity because they can be applied to all kinds of tasks that stimulate 
creative thinking. 

Experience in introducing intelligence cards into the educational process. It is necessary to 
gradually teach younger students to create intellect cards. Initially, ready-made card samples 
should be analyzed. Then you can collect cards with all the students in the class. The next step is to 
ask the children to create cards in groups. And even then you can give individual tasks home. You 
can manually assemble intelligence cards, create collages from harvested drawings, and use online 
platforms, or special software installed on your computer. You can also ask students to customize 
a pre-made and printed card template 205 206. 

                                                             
203 www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php. 
204 http://kmwiki.ru/index. php?title=Карты. 
205 Gavrish, N. V. (2007): Integrated lessons: methodology of conducting. K.: School World, 2007. 128 p. 
206 What is the peculiarity of V. F. Shatalov's training system [Electronic resource]. [Mater. of the blog «Professional 
teacher-elementary school»]. Available online: 
http://profteacher.ru/pedagogicheskayapsixologiya/v-chem-osobennost-sistemy-obucheniya-v-f-shatalova. 
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A mental map defines the goals, purpose, and content of a particular lesson. It is easy to see 
on the map what needs to be learned in the lesson and what remains to be done. The student fills 
in this card throughout the lesson. You can invite students to refine it at home by adding drawings 
and diagrams to it. And filling in the left side of the map allows for reflection. 

The intellect map can be described as an associative network consisting of images and 
words. The word itself is the main unit of language. The student himself mentions or finds a word 
that activates the processes of memory and thinking. Representing each concept in the form of a 
picture, he uses a complex chain of skills, characteristic of both the left and right hemispheres. 
Using drawings and images makes it easier to remember and understand. Therefore, the creation 
of mental maps involves imagination, critical and creative thinking, all kinds of memory: auditory, 
visual, mechanical, which contributes to effective memory. 

Examples of using smart cards in elementary school lessons.  
Lesson of Math (2 class). 
Type of lesson: consolidation of knowledge and skills. 
lesson theme. Arithmetic addition and subtraction actions. 
Objective: to summarize and systematize the knowledge of arithmetic of addition and 

subtraction. 
Lesson fragment: 
Make an intellect card, on which you will show that you know about the action of adding 

(Fig. 1); subtraction (Fig. 2). You can ask questions on knowledge cards. 
What arithmetic do you know? What does it mean to add? 
When we add more or less? What does it mean to subtract? 
When we subtract, does it get bigger or smaller? What arithmetic must be done to make it 

larger? 
What arithmetic should be done to make it smaller? What is the sign of the add action? 
What is the sign of the subtraction action? If two numbers are combined with a plus sign, 

what expression is written? 
What should I do to write down the sum of the numbers? What are the numbers when 

adding? 
What is the largest number here? What is the action associated with the add action? 
       

 
Fig. 1. Intellect card «Addition» 
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Fig. 2. Intellect card «Subtraction» 

 
How are addition and subtraction related? How to get the first addition? 
How to get a second supplement? What action do we find for an unknown supplement? 
How to find an unknown application? What expression will we get if we put a minus sign 

between the numbers 6 and 4? 
What are the subtraction numbers? What is the largest number here? 
What action do we find more numbers? What is a diminutive? 
How to find a diminutive? Is the subtractor larger or smaller than reduced? 
What action does a smaller number find? How to find an unknown destination? 
What number will be obtained when adding zero to any number? What number will be 

obtained by subtracting zero from any number? 
What number will we get as a result of subtracting the same numbers? Can the sum be equal 

to one of the additions? In which case?  
Can the difference be equal to the decreasing value? In which case? Can the difference be 

zero? In which case? 
How do we find a number that is several units greater than a given number? 
How do we find a number that is several units less than a given number? 
By what arithmetic can one know how many one number is greater than another number? 
Fragment of an integrated course lesson: «I’m exploring the world» (1 class). 
Lesson theme: «What do we know about transport?» 
Topic: Writing the capital letter T. Writing syllables, words and sentences. 
Purpose: to teach students to write the capital letter «T» (that), to combine it with other 

letters, to properly analyze the structure; continue to work on improving the dictation letter and 
writing down sentences in the printed font, enriching the active vocabulary of students; develop 
phonemic hearing, attention; to foster independence. 

Equipment: drawings for intellect card design, cardboard transport images for each student, 
tasks for group work. 

1. Working with a clear language 
Children repeat after the teacher, the last word for content and rhyme is added 

independently. 
Yin-yin-yin – rushing on the roads… (cars). 
The driver is sitting… (driver). 
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Ak-ak-ak – in the sky blue ... (plane). 
El al-el is sailing in the sea ... (ship). 
Ah-ah-ah – we got in… (tram). 
Iri-iri-iri – we are all… (passengers). 

 
Fig. 3. Intellect card «Transport types» 

 
2. Work on creating an intelligent map «Transport: what is it?» 
The method purpose is: to develop the ability to think, to uncover the interconnections of 

concepts related to the life experience of students; to develop cognitive activity, displays of 
creativity; to optimize students' learning activities; to demonstrate concepts in the form of 
pictures, images, words; to strengthen the associative range, to increase intellectual and creative 
freedom. 

Selection (adjectives) of word signs. Collecting the card collectively (Fig. 4). 

 
Fig. 4. Intellect-map «What is the transport?» 
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3. The teacher gradually exposes pictures with the image of different modes of transport 
(Fig. 5).  

- Children, what do you call it all in one word, what is it? (Transport). 
- What does this transport do? (Transport people, cargo). 
- What are the people who call in transport? (To passengers). 
- What is the name of the transport that carries passengers? (Passenger’s). 
- What kind of transport carries passengers? (Trolleybus, tram, subway, plane, steamer, 

train, ect.). 

 
Fig. 5. Drawings depicting different modes of transport 

 
4. Working in groups. Game «Who controls the transport?» Addition of intelligence cards 

(Fig. 6). Answer the questions and the names of the people in the professions working in different 
modes of transport. 

 
Fig. 6. Intellect-map «Who controls transport?» 
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- Who drives the car? – Who controls the spacecraft? 
- Who controls the aircraft? – Who runs the tram? 
- Who controls the ship? – Who drives a taxi? 
- Who controls the bike? – Who manages the motorcycle? 
Intellect сard «Spring». Purpose of the method: to develop the ability to comprehend, 

uncover the interconnections of concepts related to the life experiences of students; to develop 
cognitive activity, displays of creativity; to optimize students' learning activities; to demonstrate 
concepts in the form of pictures, images, words; to strengthen the associative range, to increase 
intellectual and creative freedom. Selection (adjectives) of word signs. Card design collectively 
(Fig. 7). 

Intellect card «Autumn. Which is one?» Purpose of the method: to develop the ability to 
comprehend, uncover the interconnections of concepts related to the life experiences of students; 
to develop cognitive activity, displays of creativity; to optimize students' learning activities; to 
demonstrate concepts in the form of pictures, images, words; to strengthen the associative range, 
to increase intellectual and creative freedom. Selection (adjectives) of word signs. Card design 
collectively (Fig. 8). 

 

     
                 Fig. 7. Intellect card «Spring».                           Fig. 8. Intellect card «Autumn».       
 
Conclusions. Creating intelligence cards is suitable for a child with any type of perception 

(visual, audio, kinesthetic). The only difference is the way you map and handle it. After all, it is 
possible to draw up intellect cards at the desk, work at the board or move around the class, apply 
drawing or talk the contents of the card aloud while working in groups, view the created card and 
admire it, or listen to a prepared presentation of the group that created the IR. The main thing is 
for the students to understand, understand and deeply memorize the teaching material and then 
be able to use the knowledge they have acquired. Using this method has a positive effect and is 
fun for both children and teachers. We also note that smart cards can be an integral part of the 
educational process. According to Tony Buzen, intelligence-cards «will enhance your competence, 
bring more joy, orderliness and pleasure into your life» 207. This method promotes intellectual 
search and development, development of new systems of views, provides the implementation of 
the principles of integrated education, reflecting the systematic and integrity of knowledge, on 
average 10-15% improves the storage and processing of information by a person, identifies 
material that is offered for study and assimilation, is a kind of thinking technique and a means of 
creative personal development. 
 

                                                             
207 Buzen T. (2003): Super-thinking / trans. from English. E. A. Samsonov. – 2nd ed. – Mn.: Popurri, 2003. 304 p. 
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2.5. Informatization of models training of non-native language for foreign listeners  
at the pre-university stage of training 

 
2.5. Інформатизація моделей навчання нерідної мови іноземних слухачів  

на довузівському етапі підготовки 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями. Сьогодні в Україні вища освіта орієнтується на підготовку фахівців 
відповідно до європейських освітніх стандартів. Створення нових моделей навчання мови 
іноземців на довузівському етапі підготовки у нефілологічних закладах вищої освіти вимагає 
пошуку і освоєння інноваційних педагогічних технологій та прогресивних форм і методів 
навчання, які базуються на інтенсивному використанні інформаційних технологій. Ці моделі 
створюють умови для підготовки спеціалістів, спроможних вирішувати професійні проблеми, 
ставити нові завдання й пропонувати високотехнологічні варіанти їх вирішення. Саме 
орієнтація моделей навчання на широке використання сучасних цифрових технологій стає 
запорукою підвищення якості освіти, оптимізації навчального часу для забезпечення 
когнітивно-комунікативних потреб кожного студента відповідно до його індивідуальних 
можливостей. Інформаційні технології навчання стимулюють творчі здібності іноземних 
студентів, підсилюють їхню мотивацію до навчання нерідної мови, сприяють «раціоналізації 
інтелектуальної діяльності, що забезпечує автоформалізацію предметних областей і 
автономію процесу пізнання кожного індивіда».208 За словами Панькової Н. М., інноваційні 
моделі навчання дозволять сприймати нове знання не як чуже й насаджуване ззовні, і, тому, 
неприйнятне, а як самостійно отримане й пережите, а тому зрозуміле, і як наслідок, це 
знання буде глибоким і буде використовуватися.209  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми. Вагомим внеском у дослідження проблеми інформатизації навчального процесу 
вищих закладів освіти стали наукові здобутки таких зарубіжних та вітчизняних дослідників і 
педагогів, як С. Квннігхем, Е. Полат, М. Сваін, Я. О. Дьячкова, О. В. Никитенко, Г. Є. Михненко, 
О. М. Муханова, І. П. Тригуб та інші. Теорія та практика інтерактивного навчання на базі 
комп’ютерних технологій широко та обґрунтовано представлена у численних науково-
методичних працях (О. Є. Антонова 210, В. В. Бондаренко211, Л. І. Васецька212,213, Б. И. Глазов, 

                                                             
208 Дьячкова Я. О. Інформатизація процесу навчання професійно спрямованого англомовного говоріння. Вища 
освіта України у конексті інтеграції європейського освітнього простору. К.: Гнозис, 2017. Вип. 37-1. Т. V (73). 
С. 105. 
209 Панькова Н. М. Методы организации творческого процесса и активизации творческого мышления в 
университете. Известия Томского политехнического университета. 2008. № 6. Т. 313. С. 139. 
210 Антонова О. Є. Педагогічні технології та їх класифікація як наукова проблема / упоряд.: Філімонова Т. В., 
Тарнавська С. В., Орищенко І. О. Київ, 2015. С. 8-15.  
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України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2011. Вип. 32. С. 207-221.  
212 Васецька Л. І. Інноваційні освітні технології як чинник оптимізації мовної підготовки іноземців на 
довузівському етапі навчання. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та 
перспективи. Вип. 58. Київ: Вид. НПУ ім. М. Н.Драгоманова, 2017. С. 45-49. 
213 Васецька Л. І. Навчально-методичний комплекс як основа оптимізації мовної підготовки іноземних студентів 
у нефілологічному ВНЗ (із досвіду роботи кафедри мовної підготовки ЗДМУ). Новітні педагогічні технології у 
викладанні мов іноземним студентам: Зб. матеріалів Всеукраїнського науково-методичного семінару (Харків, 
16 лют. 2017 р.). Харків: ХНАДУ, 2017. С. 45-52. 
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Д. А. Ловцов 214, Я. О. Дьячкова 215; Н. Ю. Іщук 216, Н. В. Лалак 217, І. Мартинова 218, 
Т. Л. Савчук219, О. Ю. Ткаченко 220 та ін.). 

У науковій літературі велика увага приділяється дидактичним та методичним 
можливостям інноваційних освітніх технологій, презентації теоретичних та методичних засад 
інформатизації освітнього процесу (Я. Дьячкова), їх ролі у підвищенні мотивації вивчення 
мови, як засобу розвитку творчого потенціалу (І. Мартинова), формуванню «інтелектуальної 
мобільності» 221, соціально-психологічним проблемам організації освіти в умовах широкого 
застосування цих технологій (Г. Б. Панфілова), дидактичним перевагам нових інформаційних 
технологій навчання (Т. Л. Савчук). Більшість авторів відмічають популярність і значущість 
освітніх проектів з використанням інформаційних ресурсів для системи дистанційної освіти у 
вищій школі, on-line курсів з мови, проектів віртуальних мовних курсів (Г. Є. Михненко, 
О. М. Леонова, О. В. Никитенко, А. О. Кравченко, І. П. Тригуб). Часто ефективність 
формування іншомовної комунікативної компетенції у іноземців пов’язується з 
використанням таких сучасних засобів навчання, як Інтернет-ресурси (О. М. Муханова, 
О. Ю. Ткаченко, О. В. Шепалєва, Н. В. Деревянченко), описуються перспективи використання 
у навчанні мови електронних підручників і посібників, веб-сайтів кафедр, медіа презентацій 
(Б. І. Глазов, Д. О. Ловцов, Н. Ю. Іщук, О. Ю. Ткаченко та ін.) та доводиться актуальність 
створення типових електронних підручників з мови (Н. Ю. Дроздович). Проте стверджується, 
що «рівень інформаційної представленості України в Інтернет-просторі є низьким, 
присутність українських інформаційних ресурсів – недостатньою»222 .  

Аналіз останніх наукових праць з проблем впровадження інформаційних освітніх 
технологій в навчальний процес мовних кафедр українських вищих шкіл довів, що цифрові 
технологічні інновації у галузі освіти – це процес, який не тільки трансформує існуючі моделі 
навчання, а й потребує перегляду дидактичних основ викладання мови у межах цієї моделі, 
дослідження та обґрунтування використання нових форм її організації. 

Метою нашого дослідження є презентація моделі навчання нерідної мови іноземних 
слухачів довузівського етапу підготовки, моделі, яка орієнтована на активну модернізацію 
освіти, на більш ефективне використання навчального часу і забезпечення потреб кожного 
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студента відповідно до його індивідуальних можливостей завдяки впровадженню у  
навчальний процес цифрових технологій.  

Актуальність даного дослідження полягає в тому, що у сучасному вимогливому та 
швидкозмінному світі рівень освіти значною мірою залежить від результативності 
запровадження у навчання сучасних освітніх технологій, які ґрунтуються на нових 
методологічних засадах, дидактичних принципах та психолого-педагогічних теоріях 
інформатизації освітнього простору.  

Сьогодні в Україні відбувається реформування вищої освіти відповідно вимогам 
розвитку інформаційного суспільства, що відображено у Законі України «Про основні засади 
розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від 9 січня 2007 року 
прийнятого Верховною Радою України223 та Указі Президента України «Національна доктрина 
розвитку освіти (Україна XXI століття)» від 17 квітня 2002 року, відбувається розробка та 
удосконалення Закону України «Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні на 
2016-2020 роки», де вводиться поняття електронної освіти (форма отримання освіти, що 
здобувається з використанням виключно інформаційно-комунікаційних технологій) та 
основні шляхи її реалізації. Сучасний стан інформатизації української освіти характеризується 
широким використанням комп’ютерів, нових інформаційно-комунікаційних технологій, 
соціальних мереж та сервісів.  

Отже, ми можемо стверджувати, що привабливість навчання та якість мовної освіти 
іноземців на довузівському етапі підготовки забезпечуються матеріально-технічним та 
інтелектуальним ресурсом закладу вищої освіти (ЗВО). Якість вищої мовної освіти у 
нефілологічних ЗВО України залежить від ефективності та раціональності організації 
навчального процесу, яка повинна ґрунтуватися, по-перше, на чітких нормативно-
методичних та навчально-методичних засадах, по-друге, на дидактичній координованості 
всіх етапах навчання нерідної мови іноземців, по-третє, на гармонізації змісту навчання й 
сучасних форматів його подання, на широкому використанні інформаційно-комунікаційних 
технологій, соціальних мереж та сервісів, тобто на урахуванні сучасних освітніх запитів. 
Відповідно до названих вимог вибудовується організаційно-методична модель навчання 
української мови у центрі підготовки іноземних громадян (ЦПІГ) Запорізького державного 
медичного університету.  

Ми намагаємося зберігати концептуальні характеристики цієї моделі навчання – 
ефективність, динамічність і адаптивність, доступність і мобільність реалізації, 
інформативність освітнього простору. Динамічність і адаптивність проявляються у 
послідовному і швидкому реагуванні на всі освітні виклики сьогодення, в активному 
впровадженню в навчальний процес перспективних педагогічних інновацій, які є втіленням 
нових інтерактивних методів навчання, і які базуються на використанні сучасних технічних 
засобів навчання: комп’ютерів, телевізійних SMART панелей, інтерактивних проекторів з 
інтерактивними дошками тощо. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У науково-методичній літературі часто 
зустрічаємо синонімічні поняття «інформатизація освіти», «комп’ютерні освітні технології», 
«інформаційні технології», «цифрові освітні технології», «інформаційно-комунікаційні 
технології» Зміст понять «інформаційні технології» став активно досліджуватися ще із 
середини 60-х років XX ст. Наслідком цього дослідження стало багатофункціональне 
тлумачення цього поняття. Під поняттям «інформаційні технології» розуміють комплекс 
навчальних і навчально-методичних матеріалів, технічних та інструментальних засобів 
обчислювальної техніки навчального призначення, методи й організаційні форми навчання, а 
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також систему наукових знань про роль і місце технічних засобів у навчальному процесі, про 
форми і засоби їх застосування для підвищення ефективності діяльності викладача і студента.  

Термін «інформаційні технології» або «інформаційно-комунікаційні технології» часто 
використовують як синонім терміну «комп'ютерні технології», однак комп’ютерні технології є 
лише однією зі складових частин інформаційно-комунікаційних технологій. При цьому 
інформаційні технології, засновані на використанні сучасних комп’ютерних і мережевих 
засобів, складають термін «сучасні інформаційно-комунікаційні технології». Поняття 
«інформаційно-комунікаційних технологій» (ІКТ) охоплює не лише комп’ютерні програми, а 
усі сучасні засоби комунікації: телебачення, мобільні телефони, Інтернет тощо. У методиці 
викладання іноземної мови «інформаційно-комунікаційною технологією навчання» 
називають дидактичну технологію, що забезпечує досягнення цілей навчання лише за умови 
використання ІКТ. Проте незалежно від численних експлікацій цього освітнього явища, 
основна мета його функціонування одна – ефективна підготовка студентів до повноцінної 
життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства.  

Слідом за більшістю вчених визначимо поняття «інформаційні технології навчання» як 
методологію і технологію навчально-виховного процесу з використанням новітніх 
електронних засобів навчання в першу чергу комп’ютерів.  

Зазначимо, що інформатизація вищої мовної освіти іноземців в Україні – це процес 
забезпечення освітньої діяльності мовних кафедр методологією і практикою розробки та 
оптимального використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для вивчення 
нерідної мови, цифрових технологій, орієнтованих на реалізацію цілей навчання. У процесі 
навчання іноземців української мови перед викладачами-методистами, насамперед 
довузівського етапу підготовки, постає завдання забезпечити системне та усвідомлене 
освоєння іноземцями мовних знань, усвідомлення необхідності застосування ними 
інформаційно-комунікаційних технологій для вивчення та дослідження складних мовних та 
комунікативних явищ. 

В інформатизованому освітньому просторі ЗВО України спостерігаємо формування 
нової моделі навчального процесу. Навчальний процес на мовних кафедрах багатьох 
українських закладів вищої освіти забезпечено різними ефективними технічними засобами: 
комп’ютерами, інтерактивними дошками, проекторами, дисплеями тощо. Проте ці засоби 
використовуються, на жаль, не у повному обсязі їх можливостей. Причин цього, на нашу 
думку, декілька. По-перше, створено недостатньо електронних підручників, електронних 
посібників та інших електронних навчально-методичних матеріалів, які б забезпечували 
реалізацію поставлених навчальних цілей на різних етапах вивчення мови іноземцями, 
зокрема, на довузівському етапі навчання. По-друге, розроблено недостатньо методик зі 
створення названих матеріалів та роботи з ними. По-третє, необхідно обґрунтувати 
методичні принципи ефективного використання інформаційних технологій, зокрема 
презентаційних мультимедійних навчальних матеріалів. І, насамкінець, запропонувати 
методичні прийоми і засоби раціонального використання електронних навчальних 
матеріалів у форматі комунікативного підходу до викладання нерідної мови іноземцям.  

Особливу увагу звертаємо на комплексне використання мультимедіа презентацій як 
дидактичного і технологічного засобу навчання та контролю під час аудиторної і 
позааудиторної роботи студентів, оскільки саме цей інформаційний освітній продукт дуже 
широко й активно використовується у навчальному процесі мовних кафедр. Мультимедія 
презентація мовного й мовленнєвого матеріалу в українських вишах має досить професійне 
оформлення і змістове наповнення, яке відповідає сучасним вимогам тих, кого ми навчаємо. 
Використання мультимедіа у навчальному процесі залишається перспективним напрямком 
організаційно-методичної роботи щодо вирішення проблеми раціональної та ефективної 
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організації навчання іноземців на довузівському етапі, а також щодо підвищення їхньої 
мотивації до вивчення нерідної мови. 

Мультимедійні продукти відкривають широкі перспективи як для викладачів іноземної 
мови, так і для студентів. Основними перевагами застосування викладачами мультимедійних 
засобів у навчальному процесі є  

- ефективне вирішення дидактичних завдань, застосування як окремих видів роботи, 
так і їх комбінацій, тобто проектування навчального процесу; 

- візуальне подання абстрактної інформації або складного мовного явища шляхом 
динамічного його представлення; 

- оперативне поновлювання змісту навчальних і контролюючих програм відповідно до 
появи нових знань і технологій; 

- отримання додаткових можливостей для підтримки і спрямування розвитку мовної 
особистості студента, творчого пошуку й організації студентської спільної роботи. 

Для іноземних студентів інформаційні технології надають наступні можливості: 
- відкрити доступ до нетрадиційних джерел інформації; 
- отримати нові можливості для творчості, для пошуку і закріпленню мовних та 

мовленнєвих навичок та вмінь; 
- реалізувати принципово нові форми і методи вивчення мови; 
- одночасно використовувати декілька каналів сприйняття інформації у процесі 

навчання, за рахунок чого досягається інтеграція інформації, яка надходить різними 
органами чуття;  

- симулювати складні мовленнєві ситуації;  
- отримати візуалізацію абстрактної інформації або складного мовного явища; 
- підвищити ефективність своєї самостійної роботи. 
Як показала практика, широке застосування інформаційних технологій здатне різко 

підвищити результативність активних методів навчання для всіх форм організації 
навчального процесу: як на етапі самостійної підготовки студентів, так і на лекціях, і на 
практичних заняттях.  

З досвіду роботи, ми можемо сказати, що використовувати навчальний матеріал із 
мультимедіа презентацією ефективно не лише на практичному занятті, а й під час 
відпрацювання студентом пропущеного заняття: студент у змозі підготувати й освоїти 
пропущений мовний матеріал більш якісно, якщо цей матеріал подано у новому форматі з 
використанням мультимедійних засобів, основа яких – зорове та слухове сприйняття 
матеріалу. Завдяки застосуванню в мультимедійних продуктах і послугах одночасної дії 
графічної, аудіо (звукової) і візуальної інформації     ці засоби володіють великим емоційним 
зарядом і активізують увагу студентів. 

Можна запропонувати кілька основних аспектів застосування комп’ютерних навчальних 
систем у звичайному й мультимедійному варіантах як засобів оптимізації мовної підготовки 
іноземних студентів під час проведення різних видів занять із мови.  

По-перше, у процесі навчання аудіювання лекції за фахом або під час проведення лекції 
з курсу «Країнознавство» викладач, маючи обмеження на час, пояснює основні поняття та 
викладає текстову інформацію, дає вказівки, завдання з роз’ясненням, надає чіткі алгоритми 
виконання завдання або освоєння мовного матеріалу. У цих умовах для підвищення якості й 
ефективності збільшується значення візуалізації навчальної інформації. Лекції у форматі 
Power Point підвищують наочність, інтерес до  теми, що вивчається, полегшують сприйняття, 
допомагають структурувати  новий навчальний матеріал. 

По-друге, мультимедійні презентації навчального матеріалу активно використовуються 
на різних етапах практичних занять: як на етапі введення нового матеріалу, так і на етапі 
перевірки освоєння вивченого матеріалу. Побудова процесу навчання із залученням аудіо 
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коментарів, відео, анімації дозволяє поступово, крок за кроком роз'яснювати найскладніший 
матеріал, а музичний супровід приносить естетичне задоволення.  

У результаті використання інформаційних технологій, зокрема, мультимедійних 
презентацій, якість і рівень засвоєння студентами навчального матеріалу істотно зростає. 
Методисти-практики зазначають позитивне гальмування процесу забування і стабілізацію 
відтворення студентами навчальної інформації з часом. Виявилася тенденція зростання 
темпів засвоєння знань студентами тих груп, де заняття проводилось із використанням нових 
засобів навчання.  

По-третє, під час самостійної аудиторної або позааудиторної роботи у комп’ютерному 
класі, а також в аудиторії, де встановлено інтерактивний проектор, уможливлюється 
реалізація індивідуального підходу – нові інтерактивні технічні засоби дозволяють студентам 
працювати з кольоровими ілюстраціями та анімацією, аудіоматеріалом у своєму ритмі, 
формувати навички самонавчання, самоконтролю та пошуку інформації.  

І, насамкінець, викладачі можуть використовувати комп’ютерні програми як засіб для 
об’єктивного оцінювання і визначення рівня мовної підготовки студентів-іноземців під час 
проведення контролю та як засіб економії часу на виявлення прогалин у знаннях студентів на 
етапі перевірки засвоєння мовного матеріалу або у процесі самостійної роботи на 
практичному занятті. Для студентів самостійна робота на комп’ютері стає особистісною і 
важливою, коли тестування вивченого мовного або мовленнєвого матеріалу є засобом 
самовиявлення помилок і роботи над ними та, безумовно, дає впевненість у високій 
об’єктивності оцінювання. Все це позитивно впливає на підвищення рівня знань студентів та 
мотивацію до вивчення мови. 

На практичних заняттях із мови у класі з мультимедійними засобами навчання можна 
використовувати програми Learning-apps, Smart Notebook і Kahoot. Усі необхідні дії у вправах 
виконуються на екрані за допомогою спеціального маркера. Ці програми дають можливість 
створювати різні види інтерактивних завдань: Image match – «Відповідність»; Key word match 
– «Ключове слово»; Multiple choice – «Множинний вибір»; Category Sort – «Поділ на групи»; 
Sentence arrange – «Упорядкування». Такі завдання викликають зацікавленість студентів, а їх 
виконання потребує менше часу, ніж аналогічні вправи в зошитах. 

Також у мультимедійному класі викладачі активно використовують відео ролики з 
ситуативними діалогами на побутові теми для розвитку навичок спілкування та аудіювання 
за допомогою занурення у мовне середовище. Використання мультимедійного проектора 
надає наступні переваги: різноформатна демонстрація завдання перед тим, як студенти 
почнуть працювати самостійно, відео та аудіо презентація нової теми, написання нотаток, які 
можна зберегти і роздрукувати або розмістити на веб-сайті, огляд і повторення в кінці дня 
або розділу, показ відео і анотацій поверх існуючого зображення. 

У комп’ютерному класі можна використовувати автоматизовану систему Ratos для 
створення тестових завдань x-TLS. Програма містить значну кількість алгоритмів контролю 
мовних знань та навичок, а також навчання на основі тестових завдань і малюнків. 

Отже, активне використання інформаційних технологій у практиці навчання нерідної 
мови іноземців на довузівському етапі підготовки відкриває як нові можливості для 
оптимізації навчального процесу на цьому етапі, так і ставить перед викладачами-
методистами завдання, які спрямовані на розробку нових форм і методик викладання 
іноземної мови.  

Відомо, що комп’ютер не замінює собою викладача, а є лише засобом здійснення 
педагогічної діяльності, його помічником. Проте, зауважимо, що під час впровадження 
інформаційних технологій істотно змінюється роль викладача: він починає більш ефективно 
використовувати навчальний час, зосередивши увагу на індивідуальній допомозі студентам, 
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на обговоренні інформації, на розвитку у них творчого підходу та навичок наукового 
дослідження. 

Висновки. Таким чином, зазначимо, що сучасні інформаційні освітні технології 
відіграють важливу, а іноді й домінуючу роль, у виборі або створенні моделі навчання 
іноземної мови. Застосування інформаційних технологій у процесі навчання іноземців 
нерідної мови дозволяє вирішувати проблеми активізації пізнавальної діяльності студентів, 
підвищення мотивації до вивчення мови, інтенсифікації навчального процесу у часовому та 
когнітивному просторі, забезпечення високого ступеню диференціації навчання для індивіда, 
удосконалення та об’єктивного контролю знань, забезпечення доступу до різних 
довідникових та допоміжних систем і джерел знань. 

Проте можемо констатувати, що не зважаючи на численність нових цифрових 
технологій, не слід розглядати будь-яку з них як самодостатню. Можливо, ефективною буде 
та, яка інтегрує у собі комплекс досягнень декількох, які перероблено і трансформовано 
залежно від методичних уподобань, змісту навчальної дисципліни, оснащення навчального 
процесу, складу студентів, рівня професійної підготовки тощо. 

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні особливостей використання 
інформаційних освітніх технологій для навчання нерідної мови іноземних студентів.  
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2.6. Interactive methods and techniques in the forming of the senior preschoolers’ natural 
competence in the preschool education institutions 

 
2.6. Інтерактивні методи і прийоми у формуванні природничої компетентності дітей 

старшого дошкільного вікув закладах дошкільної освіти 
 
Проблеми формування відповідального ставлення до природи нового покоління у наш 

час набули надзвичайної актуальності, адже тільки зміна у баченні людиною довкілля 
допоможе зупинити розвиток екологічної кризи. У «Базовому компоненті дошкільної освіти» 
серед завдань педагогічних колективів закладів дошкільної освіти названі такі: створення у 
дитини дошкільного віку доступних уявлень про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток 
емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля224. 
Згідно з авторами «Базового компонента»,природнича освіченість передбачає наявність 
уявлень дошкільника про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ 
природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних 
умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на 
стан природи. Проявом сформованості природничої компетентності вихованців є відповідна 
природодоцільна поведінка, яка свідчить про ціннісне ставлення до природи: виважене 
ставлення до рослин і тварин;готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з 
природою; дотримання правил природокористування. 

Поняття природничої компетентності тлумачиться різними авторами не завжди 
однаково. Наприклад, О. Савченко зазначає, що компетентнісна освіта передбачає 
переважно практичні уміння, а не на глибину і енциклопедичність знань,здобутих у ході 
навчання (увага із «що вивчати» переноситься на «як діяти»). На думку автора, 
компетентність – це інтегральна особливість особистості, що проявляється в загальній 
здатності та готовності її діяти, основаної на знаннях і досвіді, які набуті в процесі навчання та 
соціалізації й орієнтовані на самостійну й успішну участь у діяльності.225 Беручи до уваги, що 
компетентності також розглядаються як деякі внутрішні потенційні приховані психологічні 
утворення: знання, уявлення, програми (алгоритми) дій, системи цінностей і відносин, які за 
певних умов перетворюються в готовність виконувати певну діяльність, треба створювати 
умови для практичних дій суб’єктів навчання (тобто, середовище), під час яких основні їхні 
ключові компетентності мали б можливість формуватися і проявлятися.226 На основі базових 
програм дошкільної освіти в Україні («Дитина», «Я у Світі», «Дитина в дошкільні роки») 
можна охарактеризувати та конкретизувати зміст поняття «природнича компетентність», 
визначити його структуру, проаналізувати компоненти. Зокрема у програмах означено 
напрями формування природничої компетентності дошкільника: формування 
світосприймання; розвиток світорозуміння; формування ціннісного світоставлення. Тобто, 
дитина має сформовані поняття і уявлення, вміє сприймати природу, розуміє і ставиться 
певним чином до об’єктів і явищ навколишнього світу, що перегукується із завданнями, 
виділеними нами вище з «Базового компонента дошкільної освіти». 

Виключно традиційні методи і прийоми виховання дошкільників не здатні забезпечити 
формування цілісної системи знань, що лежатиме в основі загальної культури особистості й 
стане підґрунтям для зростання рівня природничої компетентності дітей. Ми вважаємо, що 
успішний перебіг цього процесу можливий лише за умови нового погляду на участь 

                                                             
224 Базовий компонент дошкільної освіти, с. 11-13. 
225 Савченко, О. Удосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів, с. 4. 
226 Плохій, 3. Я і світ навколо. Особистісно орієнтований підхід у формуванні ставлення дошкільнят до природи, 
с. 9. 
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дошкільників у освітньому процесі: не як об’єктів навчання, а як активних учасників. 
Безпосередній контакт дитини з рослиною або твариною, розмова з живим об’єктом як із 
суб’єктом спілкування допомагає осмисленню і розумінню дитиною стану живого організму, 
його потреб. Ставлення до природного середовища викристалізовується із активного  
включення в природоохоронну діяльність. Щоб активізувати гуманне ставлення до 
природних об’єктів, необхідно реалізувати три її етапи, розроблені автором численних 
методичних посібників С. Ніколаєвою227: спільно з дітьми оглянути рослину (тварину) з 
метою з’ясувати її стан та обговорити зміст трудової діяльності;організувати трудову 
діяльність щодо створення умов, необхідних для життя рослини (тварини); оглянути разом з 
дітьми рослину (тварину) з метою з’ясувати поліпшення її стану після наданої допомоги. 

Сучасна методична та наукова література пропонує результати досліджень досвідчених 
педагогів щодо впровадження інноваційних методів у практику закладів дошкільної освіти. 
Зокрема, досить цінним у формуванні активної позиції дітей старшого дошкільного віку щодо 
природи називають метод моделювання228, який передбачає моделювання екологічних 
середовищ, екосистем, сезонних змін за допомогою окремих деталей, використання 
предметно-схематичних та графічних моделей, що спрямовують кожну особистість, її 
діяльність, мовлення, саморозвиток. Також багатий на можливості використання у пізнанні 
метод «занурення», що передбачає вивчення різного навчального матеріалу блоками. 
Навчально-виховний блок знань – добірка матеріалів, що показує певні явища чи об’єкти 
природи, речі та предмети, що є навколо нас та людей у різних аспектах, видах діяльності, 
станах. Протягом дня педагог на свій розсуд та залежно від матеріально-технічного 
забезпечення комбінує і реалізує складові блоків, передбачаючи створення соціокультурного 
простору для різнобічного ознайомлення дітей з предметом: читання, вивчення та створення 
художніх творів, народної творчості, пошуково-дослідницької, екскурсійної діяльності, 
партнерської взаємодії дітей у праці, художньо-естетичної діяльності тощо. 

Як показали наші попередні дослідження, інтеграція різних напрямків навчання ще 
дотепер є інноваційним для закладів дошкільної освіти229. Інтегроване навчання спрямоване 
на розвиток особистості дитини, її пізнавальних та творчих здібностей. Варіативність 
використання методів інтеграції досить різноманітна: повна інтеграція (екологічне виховання 
з художньою літературою, малюванням, музичним вихованням, фізичним розвитком); 
часткова інтеграція (художня література, природа та малювання), інтеграція на основі 
єдиного проекту в основі якого лежить проблема тощо.230 Доцільно використовувати з 
дітьми уявні подорожі, заняття-прогулянки, які розвивають уяву, активізують пізнавальний 
інтерес до довкілля. Слід широко використовувати проблемні методи не тільки під час 
навчання, але й у повсякденні: питання, що розвивають логічне мислення, моделювання 
проблемних ситуацій, експериментування, дослідницьку діяльність. Для повноцінного 
морального, естетичного, екологічного розвитку природа має стати основою освітнього 
процесу. Під час прогулянок батьки мають значно більші можливості виховного впливу на 
дитину, а також на її інтелектуальний розвиток та тренування пам'яті, уваги, мислення. 
Звичайно, для того, щоб забезпечити виконання таких розвивальних цілей, дорослим треба 
уміти наповнювати спостереження за навколишніми об’єктами знаннєвим змістом.  

Не менш важливою для формування природничої компетентності є робота з батьками 
вихованців. Відомо, що вільний час дитини дошкільного віку значною мірою залежить від 
того, чим його заповнять батьки та інші дорослі, авторитетні для вихованця. У своїх працях 

                                                             
227 Цит. за Каплуновська, О. Організація екологічної освіти в дошкільному навчальному закладі, с. 12. 
228 Пометун, О., Пироженко, Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання, с. 43-45. 
229 Гаврило, О. Актуальні проблеми сучасного закладу дошкільної освіти у екологічному вихованні дітей, с. 48. 
230 Дичківська, І. Інноваційні педагогічні технології, с. 77. 
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Г. Бєлєнька рекомендує структуру залучення батьків дітей до формування у них екологічної 
культури. Співпраця з сім’єю починається з пояснення батькам необхідності екологічного 
виховання дошкільників. Тут виявляються помітні труднощі, оскільки більшість членів сімей 
байдуже ставляться до цього процесу, і навіть часто порушують правила 
природокористування. Педагогам потрібно яскраво показати наслідки такого ставлення. 
Батьки переважно забувають, наскільки важлива природа в житті дитини, що вона є 
найголовнішим розвивальним засобом, і тому робота з ними має бути спрямована на 
формування в них уявлень про актуальність формування у дітей пізнавального інтересу до 
природи, спостережливості, допитливості, дбайливого ставлення до її об'єктів. У процесі 
спостережень розширюється світогляд, розвивається мовлення і мислення дітей231. 

Вихователь має постійно спілкуватися з батьками вихованців з метою їх мотивування, 
розширення знань, формування навичок у ознайомленні дітей з природою. Приблизні теми 
бесід, консультацій, круглих столів тощо відповідають як календарному плану роботи 
закладу дошкільної освіти та вихователів у кожній групі, так і випливати зі спостережень за 
дітьми у повсякденному житті. Ось приклади: «Роль авторської природознавчої казки у 
вихованні дітей»; «Знай і люби природу»; «Виховання дітей через ознайомлення з 
природою»; «Як ознайомлювати дітей із природою»; «Як розповісти дитині про зірки»; 
«Читання казок із природничим змістом у сім'ї». Такий підхід як підвищуватиме рівень 
компетентності батьків з питань екологічного виховання дітей, так і сприятиме формуванню у 
них інтересу до цієї діяльності. Для успішної взаємодії закладу дошкільної освіти з сім’єю 
також створюють інформаційні стенди з рубриками: «Що ми робимо сьогодні»; «Треба 
прочитати»; «Розкажіть дитині»; «Просимо взяти участь»; «Діти запитують». Окрім цього, у 
куточку для батьків обов'язково слід розміщувати інформацію, наприклад на такі теми, як-от: 
«Чого не можна робити у природі», «Як спілкуватися з природою», «Права дикої природи», 
«Правила безпеки в лісі», «Бережіть ліс» тощо. Для виконання таких завдань батькам разом з 
дитиною зазвичай необхідно організувати екскурсію чи цільову прогулянку в природу. 
Дорослим, батькам та членам родини дошкільника необхідно постійно пробуджувати, 
заохочувати і підтримувати у ньому пізнавальний інтерес до всього, що відбувається в 
неповторному світі природи. Цікавим і пізнавальним заняттям для дитини може стати 
малювання з натури. Цією захопливою справoю можна займатися як безпосередньо на 
природі (взявши для цього із собою відповідні матеріали), так і вдома, відтворюючи 
враження і спогади про побачене.  

Експериментальне дослідження ефективності інтерактивних методів і прийомів 
навчання у формуванні природничої компетентності дітей старшого дошкільного віку ми 
проводили у двох старших групах Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 
№ 1 «Ромашка». Для визначення наявного рівня сформованості природничої компетентності 
на початку експерименту було проведено опитування та ряд дидактичних ігор: «Вибери 
зайве» (тварини, планети, птахи, дерева тощо); «Доповни речення»; «З чого зроблено?» 
(одяг, взуття, посуд тощо); «Що схоже, що відмінне»; «Що переплутав художник?»; «Добре – 
погано». До головних критеріїв сформованої природничої компетентності дітей старшого 
дошкільного віку, визначених нами внаслідок аналізу педагогічних джерел, відносимо: прояв 
позитивних емоційних реакцій на об’єкти та явища природи; відповідне емоційне ставлення 
до виконання або порушення правил поведінки у природі іншими людьми; наявність 
системи знань про рослини та тварин, неживу природу, їх взаємозв’язок та 
взаємозалежність; знання головних правил природокористування, розуміння їх екологічної 
сутності (слід охороняти рослини й тварин від винищення, дбайливо ставитись до землі, 
води, повітря, обережно поводитись у природі, щоб не наносити їй шкоди тощо); постійні 
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прояви турботи про мешканців куточка природи, позитивне ставлення до праці в природі, 
наявність відповідних навичок та умінь; оволодіння конкретними способами поведінки під 
час прогулянок та екскурсій у природу згідно з засвоєними правилами.232 

Індивідуальне опитування включало в себе шість запитань. На перше з них: «Що таке 
природа?» більшість дітей відповіла, що природа – це все, що нас оточує, крім того, що 
зробила людина. Усі сказали, що люблять природу, грати на свіжому повітрі, лежати на землі 
влітку, купатися, доглядати за городом у садочку та вдома. На запитання: «Як часто і з ким ви 
відвідуєте ліс?» 65% респондентів відповіли, що за оптимальної погоди ходять до лісу, парку, 
гуляють в скверах з різними членами родини (батьки, бабуся, дідусь, старші брати або 
сестри). Їм усім дуже подобаються прогулянки у лісах, розглядання величезних дерев, 
приваблює можливість зустріти білку або дятла. На запитання «Назвіть правила поведінки в 
лісі» 54% назвали основні правила поведінки в лісі, 30% – знають їх приблизно, але не мають 
навички використовувати їх на практиці, 16% – назвали не більше, ніж 1-2 правила і рідко 
бувають, або взагалі ніколи не були в лісі. Питання «Які ти знаєш правила дбайливого 
ставлення до природи?» виявилося легшим: 75% дітей знають правила збереження 
природних ресурсів, але майже половина дошкільників, як показали подальші педагогічні 
спостереження на прогулянці або під час роботи в живому куточку, не дотримується їх у 
практичній діяльності.  

На запитання: «Чи подобається вам доглядати за рослинами та тваринами в садочку, 
вдома? Чому?» майже всі діти відповіли, що їм подобається доглядати за рослинами та 
тваринами, як у садочку, так і вдома, бо це цікаво, весело, це спосіб допомогти батькам, «дає 
можливість до них доторкнутися», «бо гарні та добрі діти мають доглядати за своїми 
рослинами та тваринами, адже ми відповідальні за них». Лише декілька дітей відповіли, що 
не люблять цього робити, бо це брудно, важко або їм просто не цікава така діяльність. На 
прохання назвати тварин і рослини, які мешкають у нашій місцевості і занесені до Червоної 
книги України, лише 30% дітей навели назви деяких представників живої природи. 
Переважна більшість розгубилися та називали тих, кого бачать часто під час прогулянок, 15% 
– взагалі не зрозуміли запитання. 

Отже, в результаті даного етапу дослідження ми виявили необхідність підвищення 
рівня природничої компетентності старших дошкільників. У закладі дошкільної освіти з цією 
метою проводилися заняття з використанням різноманітних форм організації вихованців. 
Робота в парах особливо ефективна на початкових етапах навчання дітей роботі у малих 
групах. Її використовували для досягнення таких дидактичних цілей: засвоєння знань; 
закріплення нового матеріалу; перевірки раніше вивченого тощо. За умов парної роботи всі 
діти отримують можливість висловлювати свою думку, говорити. Вона сприяє розвитку 
навичок спілкування, вміння висловлюватись, переконувати й вести дискусію,критичне 
мислення. Основною проблемою було те, що інколи в парі «актив-пасив» більш 
сором'язлива дитина брала участь в обговорені, але не у презентації своєї роботи. Цю 
проблему вирішили так: презентувати роботу повинні були обидва, таким чином, кожна 
дитина мала можливість виступити. 

Роботу в малих групах варто використовувати для вирішення складних проблем, що 
потребують колективного обмірковування. Даний вид організації вихованців переважно 
використовували під час занять на такі теми: «Червона книга Сумщини», «Зимуючі та 
перелітні птахи», «Така різна Земля: рівнини, гори, пагорби, яри», «Водойми», «Чарівна вода 
(агрегатні стани)», «Чарівниця осінь / зима (вплив різних пір року на життя тварин та рослин» 
«Сонячна система» тощо. Вихователі мають заохочувати всіх до рівної участі. Даний вид 
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роботи частіше за все ми використовували для вивчення нового матеріалу, що має 
суперечності (наприклад, чому вода і вогонь – це і добре, і погано).  

Прийом «Мікрофон» є різновидом загально-групового обговорення, коли виникає 
необхідність кожному сказати щось швидко і по черзі, відповідаючи на запитання або 
висловлюючи свою думку чи позицію. Прийом «Незакінчені речення» часто поєднується з 
«мікрофоном» і надає можливість ґрунтовніше працювати над формою висловлення власних 
ідей та порівнювати їх з іншими. Робота за такою методикою дає присутнім змогу долати 
стереотипи, вільніше висловлюватися щодо запропонованих тем, відпрацьовувати уміння 
говорити коротко й переконливо. На занятті можна використовувати як  просто речення, так і 
прислів'я, приказки, які необхідно закінчити. Ускладненням цього методу може бути 
пропозиція не просто закінчити речення, а пояснити його (чому восени жовтіє листя; чому, 
якщо багато пташок, то стає менше комах тощо) або скласти невеличку розповідь (2-
3 речення). 

Найбільш цікавими для дітей виявилися технології ситуативного моделювання. Модель 
навчання у грі – це побудова навчального процесу за допомогою включення дитини у гру 
(передусім ігрове моделювання явищ, що вивчаються). Ігровий метод завжди користувався 
популярністю серед вихователів. Дітей легше зацікавити грою, ніж заняттям і вправами. 
Розігрування ситуації за ролями імітує реальність призначення ролей учасникам і наданням 
їм можливості діяти «ніби насправді». Кожна особа в рольовій грі має чітко знати зміст своєї 
ролі та мету рольової гри взагалі. Цей метод дозволяє визначити ставлення до конкретної 
життєвої ситуації, набути досвіду шляхом гри. Рольова гра може також використовуватися 
для отримання конкретних навичок, наприклад, правила поводження на природі тощо. 
Мозковий штурм використовується для вироблення уміння приймати декілька рішень 
конкретної проблеми, проявляти уяву та творчість, дозволяє вільно висловлювати свої 
думки. Ефективний під час складання правил поводження на природі, догляді за рослинами і 
тваринами в живому куточку тощо. Діти колективно придумують, обговорюють та 
приймають правила. Особливо цікавий спосіб їх «запису» – за допомогою малюнків: 
вихованці самостійно придумують малюнок-схему, яка буде символізувати певне правило, 
малюнки нумеруються та затверджуються згодою усіх дітей. Прийом «Займи позицію та 
зміни позицію» корисний на початку роботи з дискусійними питаннями та проблемами. 
Використовується на початку заняття для демонстрації розмаїття поглядів на проблему, що 
вивчатиметься, або після опанування певною інформацією з проблеми і усвідомлення ними 
можливості протилежних позицій щодо її вирішення. Ми пропонували дві протилежні думки, 
які не мають одної (правильної) відповіді. 

Використовуючи на заняттях з дітьми старшого дошкільного віку зазначені вище форми 
їх організації, інтерактивні методи та прийоми, ми зазначили, що діти не лише здобули нові 
знання, а й виробили в собі такі якості, як здатність до співпраці, наполегливість, взаємна 
підтримка, вміння висловлювати та обґрунтовувати свої думки, творчо ставитися до 
навчального матеріалу та вирішення поставлених завдань. Ми переконалися в тому, що 
вправи на усвідомлення особистої причетності до екологічних проблем, роботи в малих 
групах, рольові ігри-експромти, дискусії та інші інтерактивні методи підвищують рівень 
природничих знань у дітей старшого дошкільного віку, формують  компетентну особистість, 
яка успішно засвоює та використовує набуті знання на практиці, виховують дбайливе 
ставлення до довкілля. Отже, дані методи і прийоми в практиці дошкільної освіти повинні 
мати ширше застосування, ніж це прийнято зараз. 
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2.7. Means and methods of development of critical thinking of future mathematics teachers 
 
2.7. Засоби та прийоми розвитку критичного мислення майбутніх учителів математики 

 
Вступ. Нинішній інтенсивний розвиток інформаційних технологій не лише суттєво 

впливає на всі сфери життя суспільства, а й спонукає модернізацію освітніх технологій як у 
шкільному навчанні так і в підготовці майбутніх фахівців. Зокрема, сучасні інформаційні та 
інноваційні технології створюють нові умови для розвитку мислення сучасної людини. Тому в 
усьому світі активізувалися наукові дослідження щодо забезпечення умов для формування та 
розвитку в особистості необхідних якостей мислення: критичності, гнучкості, динамічності, 
мобільності, інтегративності тощо. Насправді проблема умов формування та розвитку 
мислення не є новою, ще німецький психолог Фрідріх Ніцше стверджував, що «школа не має 
важливішого завдання, як навчати строгого мислення, обережності в судженнях і 
послідовності у висновках». У працях американських психологів У. Джемса та Дж. Д'юї 
обґрунтована необхідність та можливість розвитку критичного мислення в умовах 
інформаційної революції. Професор філософії Колумбійського університету Метью Ліпман 
започаткував у США практику навчання критичного мислення і створив науково-освітню 
установуІнститут критичного мислення.   

Отже, проблема формування та розвитку критичного мислення стала нині предметом 
активних досліджень фахівців у різних країнах. Зокрема, не так давно відомий український 
педагог-науковець С. У. Гончаренко стверджував: «Сьогодні в навчальних закладах 
домінують два види навчального заняття: репродуктивний, коли створюються умови для 
формування лінійного, шаблонного стилю мислення, і продуктивний – нелінійний 
синергетичний. Сучасна система освіти цілком заслуговує критики, тому що вона не керує 
достатньою мірою творчими здібностями, а бачить своє основне завдання в навчанні вже 
досягнутим результатам знання, не вчить творчого мислення»233.  

Наш аналіз дозволяє стверджувати, що в системах освіти різних країн можна помітити 
переважно умови для формування лінійного стилю мислення, а сучасний етап розвитку 
суспільства потребує розвиненого нелінійного мислення. Одна із характеристик нелінійного 
мислення – критичність. У працях Р. Джонсона, М. Вайнстейна, С. Заїр-Бека, Д. Клустера, 
Р. Енніса, Д. Халперна та інших критичне мислення розглядається як рефлексивне мислення, 
яке сфокусоване на вирішенні конкретних завдань та враховує різні точки зору, не є 
упередженим. В Концептуальних засадах реформування української школи234 зазначено, що 
нова українська школа має забезпечити умови для формування вільної, критично мислячої 
особистості. А чи може формувати в учнів критичне мислення вчитель, який не здатен 
мислити критично? Чи є взаємозв’язок між певним рівнем критичного мислення 
майбутнього вчителя математики та його здатністю до творчої методичної діяльності в 
навчанні учнів математики? Якою має бути підготовка майбутніх учителів математики, щоб 
сприяти формуванню та розвитку в них критичного мислення? 

Виклад основного матеріалу.На рівні фахівців «критичний» означає: повністю 
інформований, здатний підтримувати глибокий аналіз та оцінку (Шотландська система 
кредитування та кваліфікації, дескриптори рівня). 

Критичність мисленняс тудента виявляється в його здатності об'єктивно оцінювати 
позитивні та негативні явища чи факти, не потрапляти під вплив чужих переконань. Критичне 
мислення базується на законах логіки та на розумінні психологічних процесів, які 
відбуваються у нашій свідомості. Критичне мислення є досить складним процесом творчої 

                                                             
233 Гончаренко С. У. Формування нелінійного (синергетичного) мислення учнів. 
234 Концепція «Нова українська школа». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D1%8C%D1%8E%D1%97
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переробки інформації, пов’язаної з її усвідомленням та переосмисленням. У філософії під 
критичним мисленням розуміють уміння логічно мислити та аргументувати, аналітично 
дискутувати та правильно висловлювати думку. У педагогічній літературі критичність 
розглядається як усвідомлений контроль за ходом інтелектуальної діяльності, в процесі якої 
відбувається оцінювання роботи, думок, вироблених гіпотез, шляхів їх доведення тощо. 
Критичне мислення – мислення самостійне.  

У контексті наших досліджень ми стверджуємо, що критичне мислення майбутнього 
вчителя математики це важлива якість мислення студента, яка проявляється в процесі, який 
починається з усвідомлення актуальної проблеми, продовжується пошуком, аналізом і 
критичним осмисленням інформації, і має закінчуватися прийняттям обґрунтованого рішення 
щодо вирішення певної фахової проблеми. Майбутні вчителі повинні мати достатньо 
свободи, щоб критично мислити і пропонувати самостійні рішення найскладніших питань 
майбутньої професійної діяльності. Саме завдяки критичному мисленню викладачів та 
студентів процес фахової підготовки майбутнього вчителя може набути інноваційності та 
індивідуальності і стати свідомим, перспективним, безперервним та продуктивним. 

Психолого-педагогічні основи розвитку критичного мислення розглянуті в працях 
Дж. Д’юї, Дж. Стюарта, Д. Стіла, С. Рубінштейна, Д. Халпера та інших. Розробка та особливості 
впровадження нових методів та технологій формування та розвитку критичного мислення, 
висвітлені в дослідженнях Ф. Хесера, Й. Ковача, Дж. Фундлея та інших. Серед українських 
дослідників, які займаються питаннями критичного мислення, можна вказати І. Авдеєву, 
А. Бандурку, О. Баханова, Т. Воропай, С. Терно, О. Тягло та інших. У висновках багатьох 
наукових розвідок зазначається, що спеціальна технологія розвитку в студентів критичного 
мислення в процесі фахової підготовки рідко використовується викладачами університетів, 
натомість панує в закладах вищої освіти стихійне оволодіння операціями мислення, що може 
призводити до поверхневого, неякісного засвоєння студентами необхідних знань. 

Провідні психологи та педагоги вказують на ознаки, за допомогою яких можна 
визначати особистість, яка здатна критично мислити: компетентність – прагнення 
обґрунтовувати власну точку зору за допомогою реальних фактів і знання справи; 
незалежність мислення – відсутність побоювання незгоди з групою, нездатність до 
некритичного слідування думкам інших; вміння дискутувати – уважне ставлення до 
протилежних думок, вміння висувати ідеї, які об’єднують; проникливість – здатність до 
проникнення у сутність питання, явища, інформації, не розпорошуватися на дрібні деталі; 
відкритість до інших думок, тобто здатність уважно прислухатися до інших поглядів, 
оцінювати різні шляхи вирішення проблеми; небайдуже сприйняття подій – інтелектуальна 
активність, виявлення ініціативи у конфронтаційних ситуаціях; допитливість – вміння 
проникнути у сутність джерел інформації; самокритичність – розуміння особливостей свого 
мислення, визнання власних недоліків235. Саме такі риси мислення студентів маємо прагнути 
формувати та розвивати у процесі фахової підготовки майбутніх учителів математики.  

Технологію розвитку критичного мислення майбутніх учителів математики в процесі 
фахової підготовки в університеті ми розглядаємо як систему різноманітних методичних 
засобів та прийомів, які спонукають студентів до дослідницької творчої активності, 
створюють умови для критичного усвідомлення ними навчального матеріалу, узагальнення 
одержаних знань. Ця технологія допомагає готувати вчителів нового покоління, які здатні до 
аналізу, готові до дискусії, здатні аргументовано обґрунтовувати власну точку зору, в 
спілкуванні чути та розуміти міркування інших. При запровадженні технології розвитку 
критичного мислення майбутніх учителів математики необхідні знання засвоюються набагато 
краще, адже акцент робиться не на запам’ятовування, а на вдумливий, творчий процес 

                                                             
235 Сорина Г. В. Критическое мышление: История и современный статус, с. 100. 
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пізнання особливостей майбутньої професійної діяльності, на усвідомлення актуальних 
педагогічних проблем та пошук методів, прийомів та засобів їх вирішення. 

Забезпечення ефективного розвитку критичного мислення майбутніх учителів, на нашу 
думку, залежить, як мінімум, від вдало підібраного методичного інструментарію. Серед 
інструментів, які вважаємо сприятливими як для, активізації розумової діяльності студентів у 
процесі фахової підготовки, так і для розвитку їхнього критичного мислення виокремимо 
спеціальні методичні засоби та прийоми навчання. До таких методичних засобів, у першу 
чергу, ми відносимо запитання та задачі.  

Запитання – один із механізмів формування критичного мислення. Відповідаючи на 
запитання, студенти мають аналізувати інформацію, пропонувати ідеї, будувати гіпотези, 
висловлювати власну точку зору. Запитання може бути засобом стимулювання різних 
нюансів мислення на різних рівнях складності. Серед зручних методичних засобів, що 
сприяють активізації мисленнєвих процесів, можемо вказати закриті, відкриті та 
уточнювальні запитання. Вважаємо за необхідне частіше використовування різноманітні 
види запитань у роботі із студентами як на заняттях з математики так і на заняттях з 
методики навчання математики, заохочувати майбутніх учителів до чітких і водночас 
обґрунтованих відповідей. Один з хороших способів навчання майбутніх учителів 
критичному мисленню – це привчити їх самостійно ставити багато питань і шукати на них 
відповіді. Запитання стимулюють критичне мислення. Індивідуальний пошук інформації та 
обмін ідеями в групах є обов’язковими елементами розвитку критичного мислення в 
студентів. Але важливо, щоб пошук передував процесу обміну думками чи 
обговоренню. Варто прагнути перетворити процес навчання у певне привабливе 
дослідження, забезпечити можливість глибоко пізнавати невідоме і можливість мислити 
критично (гнучко, аргументовано, різнобічно…). З іншого боку, критичне мислення є однією із 
важливих умов успішного навчання та фахової підготовки майбутнього вчителя. 

В психології та педагогіці обґрунтовано, що формування та розвиток мислення 
особистості, зокрема критичного мислення, може відбуватися лише в діяльності, яка може 
бути організована як процес розв’язування задач.Вибудовуючи систему розвитку критичного 
мислення майбутніх учителів математики ми розглядаємо різні види задач: математичні, 
логічні, навчально-методичні тощо.  

Важливою складовою професійної підготовки майбутнього вчителя математики, 
індикатором його готовності до професійного розвитку, мобільності в освоєнні та 
впровадженні нових технологій є якісна математична освіта. Тому особливого значення ми 
надаємо в технології формування критичного мислення майбутніх вчителів математики 
місцю і ролі тих задач, які розв’язуються засобами математики. Історія свідчить, що 
математика як наука виникла із задач і розвивається в основному для розв’язування задач і 
через задачі. Варто зазначити, що в методичному відношенні корисними є математичні 
задачі з низкою різних варіантів завдань або з можливістю розглянути багато способів 
їхнього розв’язування. Ефективнішого шляху для формування гнучкості мислення та розвитку 
критичного мислення студентів, ніж розгляд різних способів розв’язування задачі, на нашу 
думку, важко вказати. Дуже корисним для розвитку критичного мислення майбутніх учителів 
математики також є розвиток теми задачі, оскільки зміни та узагальнення математичних 
задач виховують творче ставлення до них, сприяють ініціативності та оперативності 
мислення. Ефективний розвивальний процес розв’язування математичної задачі, з точки 
зору розвитку критичного мислення, має забезпечувати активну навчально-пізнавальну 
діяльність студента, зокрема, містити діалоги та дискусії, передбачати право на помилку та 
моделювати ситуації з провокуванням на такі помилки тощо.  

Навчально-методичні задачі відрізняються від інших задач тим, що в процесі їх 
розв’язування студенти включаються в методичну діяльність, якою вони мають оволодіти. В 
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процесі розв’язування таких навчально-методичних задач актуалізуються й розвиваються 
методологічні, психолого-педагогічні та спеціальні знання майбутніх учителів математики, їх 
методичне мислення, простежується зв'язок педагогічної теорії з практикою професійної 
діяльності. При розв’язуванні навчально-методичних задач студенти мають бути включені в 
активну навчально-методичну діяльність, пов'язану з пошуком інформації в різних джерелах, 
із застосуванням психологічних, дидактичних і методичних знань та умінь. Переваги 
використання навчально-методичних задач у системі розвитку критичного мислення 
майбутніх учителів математики полягають у тому, що вони інтегрують теоретичний і 
практичний аспекти методичної підготовки вчителя, посилюючи її практичну спрямованість, а 
тому придатні для формування нелінійного синергетичного стилю мислення вчителя. Однією 
із необхідних ознак таких задач є неоднозначність відповідей, що передбачає необхідність 
визначати низку передумов, при виконанні яких, та чи інша відповідь може визнаватися 
розв’язком задачі. Наприклад: 

1. Проаналізуйте умову задачі: В сонячний день довжина тіні від дерева становить 
16 м. У той самий час тінь від хлопчика, який має зріст 1,5 м дорівнює 2 м. Визначити 
висоту дерева. Чи має бути в умові схематичний малюнок до тексту задачі? При вивченні 
яких тем варто в школі розглядати задачі аналогічні наведеній? 

2. Визначте місце та функції наступної задачі у навчанні геометрії в 9 класі: Знайти 
довжину орбіти штучного супутника Землі, якщо він рухається по колу на відстані 320 км 
від поверхні Землі. Радіус Землі дорівнює приблизно 6370 км. 

3. Підберіть і розв’яжіть три прикладні задачі з теми «Площі фігур». Визначте місце та 
функції кожної із задач у процесі формування геометричної компетентності учнів.  

4. Розгляньте прикладні задачі одного із шкільних підручників алгебри для 8-го класу. 
Проаналізуйте їх щодо умов формування вмінь учнів застосовувати математичні знання та 
уміння. 

5. Підготуйте коротке обґрунтоване повідомлення для методичного об’єднання 
вчителів математики на тему «Кількісний і якісний порівняльний аналіз прикладних задач 
різних шкільних підручників алгебри для 9-го класу».  

6. Розв’яжіть задачі та вкажіть ті функції прикладних задач у навчанні математики, які 
об’єднують ці дві задачі: 

 Ви поклали плитку шоколаду на папір, обвели її олівцем і хочете знайти точку 
перетину діагоналей намальованого прямокутника. Чи можна це зробити, 
використовуючи як лінійку ту ж плитку шоколаду, незважаючи на те, що її довжини не 
вистачає для проведення діагоналей?  

 Як виміряти за допомогою лінійки діаметр дуже тонкого дроту? 
7. Розгляньте кілька варіантів тестових зошитів ЗНО, здійсніть кількісний і якісний 

аналіз задач, розв’язування яких потребує знань і вмінь учнів із стереометрії. Назвіть ці 
знання й уміння та теми, в процесі вивчення яких вони могли формуватися. Вкажіть типові 
помилки учнів при вивченні цих тем та прийоми їх попередження. 

8.  Які внутрішньо предметні зв’язки в навчанні геометрії можна виокремити в процесі 
розв’язування наступної задачі: Знайдіть площу трапеції, якщо її основи дорівнюють 2 см і 
7 см, а діагоналі – 10 см і 17 см? Відповідь обґрунтуйте, враховуючи різні способи 
розв’язування цієї задачі. 

9. Учні відповідали на різні Ваші запитання в процесі вивчення теми «Призма» таким 
чином: 

- Призмою називається многогранник, у якого дві грані – рівні n-кутники, а інші n 
граней – паралелограми. 

- Перпендикуляр, що проведений з будь-якої точки однієї основи до площини другої 
основи, називається висотою призми. 
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- Призма є правильною, якщо всі її ребра рівні. 
- Призма, бічні ребра якої перпендикулярні площинам основ, називається прямою 

призмою. 
- Якщо бічні ребра призми не перпендикулярні площинам основ, то її називають 

похилою призмою. 
- Відрізки, що з'єднують відповідні точки основ призми, рівні і паралельні між собою. 
- Призма називається n–кутною, якщо її основи – прості многокутники. 
- Призма є прямою, якщо всі її ребра рівні. 
- У довільній призмі  всі бічні грані – рівні прямокутники. 
- Окремим випадком призми є паралелепіпед.  
Які з цих тверджень є неправильними? Вкажіть прийоми виправлення й попередження 

відповідних помилок учнів. 
Вважаємо також важливим ознайомлення майбутніх учителів математики з 

принципами, стратегіями та процедурами критичного мислення. Іноді вчителі математики 
переконані, що забезпечити збудження інтересу учнів у процесі навчання можна тільки за 
допомогою ігрових ситуацій, інтерактивних технологій, якісної наочності або використання 
комп’ютерних технологій. Важливо, щоб майбутній вчитель математики у процесі фахової 
підготовки усвідомив, що значні можливості для збудження пізнавального інтересу учнів, 
формування їх творчих якостей у процесі навчання математики приховані в задачах 
таспеціально побудованих системах задач.  

Одна із специфічних особливостей інноваційної системи фахової підготовки майбутніх 
учителів математики має бути в тому, що саме в процесі методично грамотного 
розв'язування вдало відібраних математичних, логічних та навчально-методичних задач 
можуть бути створені оптимальні умови для формування та розвитку критичного мислення 
майбутніх учителів.Для формування та розвитку критичного мислення студентів, процес 
навчання має бути наповнений спеціальними методами та прийомами.  

Розглянемо для прикладу методичний прийом «Ромашка Блума», якийв психолого-
педагогічній науці має належні обґрунтування. Вказаний методичний інструмент розвитку 
критичного мислення студентів побудований відповідно до принципів шести рівнів 
таксономії Блума: знання – розуміння – застосування – аналіз – синтез – оцінка. 
Використання прийому під час розв’язування задач передбачає розгляд шести пелюсток 
«Ромашки Блума»: 

 проста пелюстка передбачає перевірку пам’яті, та відповіді на прості запитання: 
Що ..? Де ..? Коли ..?;  

 уточнювальна пелюстка передбачає відповіді студентів на уточнювальні запитання 
типу: Ви вважаєте, що ..? Ви бачите це так ..?;  

 пояснювальна пелюстка очікує відповіді студентів на запитання: Чому ..?;  
 творча пелюстка передбачає припущення та прогнози, вони мають відповісти на 

запитання типу: Як би ви покращили ..? Запропонуйте свою ідею ..;  
 оцінювальна пелюстка очікує оцінки студентом заданої ситуації; 
 практична пелюстка передбачає висвітлення зв’язку теоретичного матеріалу з 

практикою, навчання з життям. 
До спеціальних методичних інструментів розвитку критичного мислення майбутніх 

учителів математики ми відносимо апробовані нами методичні прийоми «Низка ЯК?» та 
«Низка ЧОМУ?». Сутність цих прийомів полягає в послідовних запитаннях «Як?» або «Чому?» 
звідси і назви прийомів. Це покрокові, логічно побудовані запитання на кожну наступну 
відповідь студентів, які починаються завжди з як? або з чому? Підбір у такий спосіб запитань 
дозволяє штучно активізувати розумову діяльність студентів, стимулює майбутніх вчителів до 
синтезу інформації у процесі виконання завдання. Наприклад: Використання вказаного 
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прийому дозволяє не лише вести конструктивний діалог між викладачем та студентами, а й 
отримати певний досвід майбутнім учителям математики щодо практики послідовної 
постановки доцільних запитань. Також цей прийом додає процесу навчання певного 
емоційного забарвлення, адже виглядає певною грою вимога розпочинати однаково низку 
запитань. Цей штучний фактор насправді активізує розумову діяльність студентів, сприяє 
розвитку критичного мислення. 

На початку вивчення нового навчального матеріалу, з метою активізації розумової 
діяльності студентів, ми апробували методичний прийом «Прогнозування за ситуацією». 
Викладач пропонує певну педагогічну ситуацію (наприклад, неправильне розв’язання учнем 
математичної задачі) й спонукає студентів до обговорення. Майбутні вчителі мають зробити 
свої припущення щодо запропонованої ситуації та вийти на прогноз щодо тематики заняття. 
Ґрунтується навчальна дискусія на обміні думками між студентами, викладачем і 
студентами. Вказаний прийом дає можливість майбутнім учителям математики спробувати 
критично мислити, розвиває вміння практичного аналізу та ретельної аргументації висунутих 
суджень, водночас уважності до думки інших. Навчальна дискусія є доречною на переважній 
більшості занять з методики навчання математики. Оскільки метою навчальної дискусії є 
активне обговорення певної інформації, то це потребує попередньої підготовки студентів, 
зокрема використання ними різноманітних джерел. Для якісного проведення дискусії, 
студентам потрібно оволодіти не тільки особливим стилем спілкування, а й вмінням 
відрізняти важливу інформацію від другорядної тощо. Аналізувати те, про що ми дізнаємося 
з мас-медіа, декодувати безкінечний масив щоденної інформації, розпізнавати факти від 
фейків– це важлива особливість критичного мислення, якеслід нині розвивати в майбутніх 
учителів.  

ПРИЙОМ «ВТРИМАЙ ВЛАСНУ ПОЗИЦІЮ» ПОЛЯГАЄ У СТВОРЕННІ ВИКЛАДАЧЕМ ТАКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

СИТУАЦІЇ, ПРИ ЯКІЙ КОЖЕН ІЗ СТУДЕНТІВ МАЄ ВІДСТОЯТИ СВОЮ ВЛАСНУ КАРДИНАЛЬНО ПРОТИЛЕЖНУ ДО 

ІНШОЇ ПОЗИЦІЮ. СТУДЕНТ, ЯКИЙ НАВЕДЕ НАЙБІЛЬШУ КІЛЬКІСТЬ ВАГОМИХ  АРГУМЕНТІВ НА ЗАХИСТ СВОЄЇ 

ПОЗИЦІЇ СТАЄ ПЕРЕМОЖЦЕМ ЗМАГАННЯ. ВИКЛАДАЧ ПРИ ЦЬОМУ МАЄ ПОСТАВИТИ КОНКРЕТНЕ 

НАВЧАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ, ПОЯСНИТИ ПРАВИЛА ЗМАГАННЯ І СЛІДКУВАТИ ЗА ЧІТКИМ ЇХ ДОТРИМАННЯМ.  
В період розвитку інформаційних технологій важливим є вміння вчителя математики 

знайти та відібрати актуальну інформацію, здатність її проаналізувати, оцінити та вдало 
використати. Ми пояснюємо майбутнім учителям необхідність і можливість розглядати у 
процесі навчання математики логічні помилки та парадокси; тренуватися в майстерності 
відрізняти факти від думок, ставити запитання, аргументувати, дискутувати, глибоко 
аналізувати будь-яку інформацію, вирізняти проблеми й розставляти пріоритети. Значну роль 
у здатності критично мислити відіграють позитивні та негативні емоції, тому в процесі 
методичної підготовки ми значну увагу приділяємо розвитку емоційного інтелекту 
майбутнього вчителя математики. На заняттях з методики навчання математики обов’язково 
знаходимо час і можливість для креативної діяльності студентів, адже здатність генерувати 
нові ідеї і критично їх осмислювати є основним показником успішності вчителя. 

Дослідники зазначають, що використання технологій розвитку критичного мислення 
сприяє глибині сприйняття нової інформації; підвищенню цікавості як до певного матеріалу, 
так і до процесу навчання; відповідальному ставленню до власного навчання; умінню  
співпрацювати з іншими. Ми глибоко переконані, що якщо вчитель, який навчає учнів 
математики (немає значення в першому чи випускному класі), має високий рівень 
математичної та методичної компетентності, добре знає сферу застосувань математики, вміє 
організувати захопливий процес пошуку розв’язання кожної задачі, вірить у розвивальні 
можливості занять математикою для формування творчої особистості, то такий учитель 
здатен не лише оволодіти технологіями розвитку критичного та творчого мислення учнів, а й 
здатен сам творити такі технології.  
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 Збудити інтерес до математики може вчитель, який любить математику. 
 Розвивати учнів засобами математики може вчитель, який вірить у розвивальні 

можливості математики. 
 Формувати в учнів критичне мислення може вчитель математики, який сам володіє 

критичним мисленням.  
Висновки. Одним із завдань якісної фахової підготовки майбутніх учителів математики 

нині має бути одержання студентами фундаментальної освіти, розвиток їхнього критичного і 
творчого мислення. Непросто виділити чіткий алгоритм дій викладача для формування та 
розвитку критичного мислення студентів. Однак, можна виділити певні умови, створення 
яких здатне спонукати і стимулювати студентів до критичного мислення. Можна виокремити 
значну кількість різних засобів та методичних прийомів розвитку критичного мислення 
майбутніх учителів математики. Важливо використовувати їх помірковано, не перетворюючи 
на самоціль, не наносячи при цьому шкоди для традиційних умов формування необхідних 
якостей майбутніх учителів. Важливо, щоб прийоми, методи та засоби формування 
критичного мислення у процесі навчання майбутніх учителів математики були 
різноманітними, щоб зростала питома вага активних розумових дій. 

Вчитель математики з добре розвиненим критичним мисленням здатен: підходити до 
розв’язування актуальних педагогічних проблем різнобічно та системно; розуміти зв'язки між 
ідеями; визначити важливість і актуальність нових ідей; визнати, будувати та оцінювати 
аргументи; виявляти невідповідності та помилки в міркуваннях; розмірковувати про 
обґрунтування власних припущень, переконань та цінностей. Рішення, прийняті завдяки 
критичному мисленню, враховують оцінку можливих результатів та способів уникнення 
потенційно негативних наслідків або, принаймні, зменшують їх вплив. Отже, критичне 
мислення вчителів сприяє досягненню кращих результатів у різних педагогічних ситуаціях. 
Вважаємо, що цілеспрямована робота викладачів педагогічних університетів із розвитку 
критичного мислення студентів призведе до зміни якості їхньої розумової діяльності, що в 
свою чергу сприятиме підвищенню якості формування професійної компетентності майбутніх  
учителів математики. 
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2.8. Partnership of the pedagogical university and the school as a prerequisite  
for methodical development of mathematical teachers 

 
2.8. Партнерство педагогічного університету та школи як передумова  

методичного розвитку вчителів математики 
 
Вступ. У сучасних дослідженнях щодо формування та розвитку професійної 

компетентності вчителя, питання цілей та форм співпраці вчителів набуває все більшої уваги. 
А. Шлейхер зазначає, що якість шкільної освіти значно залежить від якості фахової підготовки 
вчителів. Дослідник зазначає, що провідні шкільні системи ретельно підбирають і навчають 
учителів, забезпечують середовище, в якому вчителі,співпрацюючи один з одним, прагнуть 
до професійного розвитку.236 Також Шлейхер вказує на доцільність налагодження співпраці з 
іншими школами та батьками, щоби встановлювати спільні цілі та планувати й контролювати 
процес їх досягнення.237 Результати педагогічних досліджень свідчать про те, що 
професійний розвиток учителів математики пов’язаний з позитивним впливом професійної 
взаємодії вчителів на їхні педагогічні стратегії, їхню самооцінку, на мотивацію досягнення 
кращих результатів. 

Про важливість вивчення досвіду та вдосконалення форм, методів та змісту 
педагогічної взаємодії вчителів математики свідчить робота, яка проведена дослідницькою 
групою ICME-13.238,239 У лютому 2020 року, в Лісабоні, планується проведення конференції 
ICMI 25, на тему «Вчителі математики, що працюють та навчаються у спільних групах» (див. 
https://easychair.org/cfp/ICMI25). Це є свідченням значного міжнародного інтересу до 
досліджень партнерської взаємодії в педагогічних колективах, до проблем професійного 
розвитку вчителів. 

В Україні, співпраця між вчителями, зокрема математики, традиційно спостерігається в 
різних формах і, в багатьох випадках, дає свій позитивний результат. Реформування 
української освітньої системи спонукало до вивчення та впровадження окремих аспектів 
закордонного досвіду, зокрема, в новій українській школі з’являється тренер для підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників (надалі вчитель-тренер). В нових українських освітніх 
документах йдеться про педагогічну інтернатуру та проголошено реалізацію педагогіки 
партнерства. 

Аналіз актуальних досліджень. Професійний розвиток учителів є багатогранною 
проблемою, яка досліджується з використанням різноманітних підходів на емпіричному, 
теоретичному та методологічному рівнях. Вивчення наукових праць сучасних вітчизняних і 
зарубіжних дослідників дозволяє стверджувати, що увага науковців зосереджена на таких 
напрямах: особливості навчання дорослих (Safford-Ramus K., Misra P. K., Maguire T.240 (2016), 
Maaß J., Misra P. K., Maguire T., Safford-Ramus K., Schlöglmann W., Süss-Stepancik E.241 (2017)), 

                                                             
236 Shleikher, A. (2018) Naikrashchyi klas u sviti: yak stvoryty osvitniu systemu 21-ho stolittia [World Class – How to 
Build a21st-Century School System, Strong Performers and Successful Reformers in Education] (H. Leliv Trans.). Lviv: 
Litopys [in Ukrainian], р. 65. 
237 Ibid, р. 256. 
238 Jaworski B. etal. (2017) Mathematics Teachers Working and Learning Through Collaboration. In: Kaiser G. (eds) 
Proceedings of the 13th International Congress on Mathematical Education. ICME-13 Monographs. Springer, Cham. 
239 Robutti, O., Cusi, A., Clark-Wilson, A. et al. ZDM Mathematics Education (2016) 48: 651.  
https://doi.org/10.1007/s11858-016-0797-5. 
240 Safford-Ramus K., Misra P. K., Maguire T. (2016) Survey on State-of-the-Art. In: The Troika of Adult Learners, 
Lifelong Learning, and Mathematics. ICME-13 Topical Surveys. Springer, Cham. 
241 Maaß J., Misra P. K., Maguire T., Safford-Ramus K., Schlöglmann W., Süss-Stepancik E. (2017) Topic Study Group 
No. 6: Adult Learning. In: Kaiser G. (eds) Proceedings of the 13th International Congress on Mathematical Education. 
ICME-13 Monographs. Springer, Cham. 
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особливості змісту таорганізації співпраці між вчителями (Fetters M. K., Vellom P.242 (2001), 
Jaworski et al.243, (2017), Поясок Т. Б., Беспарточна О. І.244 (2018); Ніколенко Л. Т.245; 
використання технологій у процесі професійного розвитку вчителя (J Math Teacher Educ 
(2017) том 20. Спеціальний випуск: Відео як каталізатор професійного зростання вчителів 
математики246). 

У статті Лінн Голдсміт, Хелен Доерр і Кетрін Льюїс247(2014) звернено увагу на важливі 
аспекти підготовки вчителів математики. Автори проаналізували 106 статей опублікованих у 
JMTE з 1985 по 2008 рр.. у яких описані дослідження, пов’язані з підготовкою вчителів 
математики. Автори визначили наступний розподіл напрямів, які розглядаються в цих 
дослідженнях: ідентичність вчителя, переконання і навички (25 %); практика вчителів (19%); 
увага до учнівського мислення (13%); співробітництво / спільнота вчителів (11%); навчальний 
план (8%); знання математичного змісту (6%); характеристики професійного розвитку (6%); 
характеристики системи (5%); результати учнів (3%); та інші напрями (3%). Автори зазначили, 
що тематика навчання вчителів математики має тенденцію до поступового повторення, а 
існуючі дослідження спрямовані більше на ефективність освітньої програми, а не на зміст 
підготовки вчителів. 

Поясок Т. Б. та Беспарточна О. І.248 обґрунтували педагогічні умови підвищення 
ефективності педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу в комп’ютерно-
орієнтованому навчальному середовищі закладу вищої освіти. Зокрема, виділили наступні 
педагогічні умови: креативність педагогічної діяльності вчителів, інформаційна 
компетентність учасників педагогічної взаємодії, педагогічний моніторинг якості професійної 
підготовки фахівців, організація соціально-психологогічної комфортності професійної 
діяльності. Лебідь Н. та Бреус Ю.249 виділили та описали особливості технологій у викладанні 
в умовах партнерської взаємодії: коучинг, наставництво (менторство), консультування, 
тренінг, тьюторство, модерація, фасилітація. 

Prediger, Roesken-Winter і Leuders250 пропонують теоретичну модель для обговорення 
досліджень вчителів і фасилітаторів з математичної педагогічної освіти. Це тришарова 
модель, що використовує в якості основи дидактичний тетраедр для опису навчального 
заняття, його розширення для врахування професійного розвитку вчителів і, нарешті, 
професійного розвитку фасилітаторів. 

                                                             
242 Fetters M. K., Vellom P. (2001) LinkingSchoolsandUniversitiesinPartnershipforScienceTeacherPreparation. In: 
Lavoie D. R., Roth W. M. (eds) Models of Science Teacher Preparation. Science & Technology Education Library, vol 13. 
Springer, Dordrecht. 
243 Jaworski B. et al. (2017) Mathematics Teachers Working and Learning Through Collaboration. In: Kaiser G. (eds) 
Proceedings of the 13th International Congress on Mathematical Education. ICME-13 Monographs. Springer, Cham. 
244 Poiasok T. B., Bespartochna O. I. (2018). Orhanizatsiia pedahohichnoi vzaiemodii uchasnykiv osvitnoho protsesu v 
kompiuterno-oriientovanomu navchalnomu seredovyshchi zakladu vyshchoi osvity [Organization of pedagogical 
interaction of participants of educational process in computer-oriented educational environment of higher education 
institution]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, (Vol. 67), 5, 199-212 [in Ukrainian]. 
245 Nikolenko L. T. Pedahohika partnerstva yak umova realizatsii zavdan rozvytku osobystosti dytyny u konteksti Novoi 
ukrainskoi shkoly [Partnership pedagogy as a condition of realization of the tasks of development of the child's 
personality in the context of the New Ukrainian School]. 
246 J Math Teacher Educ (2017) 20. Special Issue: Video as a Catalyst for Mathematics Teachers' Professional Growth 
247 Goldsmith, L. T., Doerr, H. M. & Lewis, C. C. J Math Teacher Educ (2014) 17: 5. 
248 Poiasok T. B., Bespartochna O. I. (2018). Orhanizatsiia pedahohichnoi vzaiemodii uchasnykiv osvitnoho protsesu v 
kompiuterno-oriientovanomu navchalnomus eredovyshchi zakladu vyshchoi osvity. 
249 Lebid N. K., Breus Yu. V. (2017) Kompetentsii vykladacha vyshchoi shkoly v umovakh partnerskoi vzaiemodii zi 
studentamy [Competences of the higher school teacher under conditions of partnerships with students]. 
Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Universytety i liderstvo». 
250 Prediger, S., Roesken-Winter, B. & Leuders, T. J Math Teacher Educ (2019) 22: 407. 
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На сайті NCTM є окрема сторінка ресурсів професійного розвитку (див. 
https://www.nctm.org/Conferences-and-Professional-Development/Professional-Development-
Resources/). Шкільні журнали NCTM та інші публікації є багатим ресурсом для професійного 
розвитку вчителя. Довідники для вчителів з професійного розвитку – це детальні посібники у 
використанні журнальних статей та книг для підвищення якості професійної діяльності 
вчителя. Академія професійного розвитку NCTM пропонує в США дво- та п'ятиденні практичні 
курси, які розроблені для забезпечення розуміння та застосування вчителями принципів 
нових освітніх стандартів. (NCTM – Національна рада вчителів математики (США та Канада) ( 
див. https://www.nctm.org/About/)). 

Постановка проблеми. Вважаємо, що ефективність реформування шкільної 
математичної освіти значно залежить від реформування системи фахової підготовки 
майбутнього вчителя математики. Має змінитися не тільки зміст,мають бути вдосконалені та 
оновлені технології підготовки вчителя нового покоління у педагогічних закладах вищої 
освіти. Також, важливою для ефективності реформування загальної середньої освіти, є 
перепідготовкапрацюючих учителів до реалізації основних напрямів нової освітньої 
реформи. Таку підготовку, як правило, виконували працівники інститутів післядипломної 
підготовки. Згідно закону «Про освіту», педагогічні працівники мають право підвищувати 
кваліфікацію у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять 
освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою. Важливо, щоб існував 
двосторонній зв’язок між змістом освітніх програм підготовки та перепідготовки вчителів та 
шкільними партнерами, які впроваджують експериментальне навчання. Така взаємодія має 
відображати спільне бачення та спільну прихильність до змісту, методів, форм та засобів 
навчання учнів математики. Таким чином, партнерська співпраця між освітніми закладами 
різних форм та рівнів, може сприяти ефективній підготовці майбутніх учителів та розвитку 
методичної компетентності працюючих учителів математики. Проте, в українській 
педагогічній науці дослідження проблемирізних форм та методів співпраці вчителів та інших 
суб’єктів освітньої діяльності ще не отримало належної потужності та відповідно вагомих 
результатів.  

Мета статті полягає в обґрунтуванніпозитивного впливу партнерської взаємодії 
педагогічного університету та школи на умови методичного розвитку працюючих учителів 
математики. 

Методи дослідження. Аналіз, узагальнення, систематизація теоретичних положень, 
розкритих у науковій та навчально-методичній літературі; узагальнення власного 
педагогічного досвіду, а також аналіз практичного досвіду щодо розвитку методичної 
компетентності вчителя математики. 

Результати дослідження. Професійну компетентність вчителя математики ми 
розглядаємо, як сформовану систему професійних знань, умінь; особистісних якостей; 
загальної культури, що проявляються у його педагогічній діяльності. Щодо переліку, 
складників професійної компетентності вчителя математики, то на нашу думку, можна 
погодитися із О. І. Матяш251,252, яка виділяє: ключові компетентності (навчальна, культурна, 
громадянська, соціальна, підприємницька); базові компетентності (математична, 
педагогічна, методична, інформаційна, комунікативна); спеціалізовані предметні 
компетентності (методична компетентність у навчанні учнів алгебри, методична 

                                                             
251 Matiash O. I. (2015) Udoskonalennia profesiinoi pidhotovky vchytelia matematyky v umovakh kompetentnisnoho 
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252 Matiash, O. I. (2014) Formuvannia metodychnoi kompetentnosti z navchannia heometrii maibutnikh uchyteliv 
matematyky [Formation of methodical competence in teaching the geometry of future mathematics teachers]. 
Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv: Natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni N. P. Drahomanova. 
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компетентність у навчанні учнів геометрії, компетентність у підготовці учнів до математичних 
олімпіад тощо). 

Поняття «методична компетентність працюючого вчителя математики» розуміємо як 
динамічну комбінацію його сформованих здатностей розпізнавати й розв’язувати актуальні 
методичні задачі та аналізувати доцільність й критично оцінювати ефективність 
використовуваних методичних прийомів у процесі педагогічної діяльності щодо формування 
математичної компетентності учнів253. 

Партнерську взаємодію розуміємо як добровільну діяльність багатьох суб’єктів, які 
мають різні думки, почуття, дії але об’єднані спільною метою, ця діяльність передбачає: 
взаєморозуміння; відповідальність; спільність інтересів і прагнень з метою особистісного 
розвитку; обговорення, спілкування й взаємо- та само-навчання що зосереджено на 
професійному діалозі та спільному прийнятті рішень; рівноправність партнерів; визнання за 
партнером право на власні думки і переживання.  

Згідно праці254, принципи партнерства в педагогіці є такими: повага до особистості; 
доброзичливість і позитивне ставлення; довіра у відносинах; діалог – взаємодія – 
взаємоповага; розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за 
нього, горизонтальність зв’язків); соціальне партнерство (рівність сторін, добровільність 
взяття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей). 

Розвиток методичної компетентності вчителів, в умовах взаємодії педагогічного 
університету та школи може відбуватися у партнерській співпраці: вчитель – вчитель, вчитель 
– вчитель-тренер, вчитель – викладач університету, вчитель-майбутній вчитель, вчитель – 
вчитель-тренер – майбутній вчитель, вчитель-тренер – вчитель-тренер, вчитель-тренер – 
викладач університету, вчитель – вчитель-тренер – майбутній вчитель – викладач 
університету. Тобто, у нас є чотири основних партнери. Взявши за основу дидактичний 
тетраедр255, який у своїх дослідженнях використовували багато науковців отримаємо модель 
партнерської взаємодії вчителя математики (див. Рис. 1). Оскільки, розглядаємо розвиток 
методичної компетентності вчителя в умовах партнерської взаємодії, то вершиною нашої 
піраміди є «вчитель». У нашій моделі вершини, ребра і грані це об’єднання двох та трьох 
учасників. Також ми передбачаємо співпрацю всіх чотирьох учасників взаємодії. 

Успіх спільної роботи багато в чому залежить від встановлення спільних цілей і 
реагування на різні потреби всіх учасників256. В залежності від учасників партнерської 
взаємодії, мета та форми їх спільної діяльності будуть відрізнятись, проте загальна мета – 
розвиток методичної компетентності є спільною для всіх визначених груп партнерської 
взаємодії. Цілі партнерської взаємодії можуть бути визначені спільно і можуть делегуватися 
для кожного учасника співпраці.Визначимо спільні цілі партнерської взаємодії вчителя 
математики з іншими учасниками навчального процесу: 

 переосмислення місця й ролі математики в формуванні особистості учня в сучасних 
умовах розвитку суспільства;  

 розвиток мотивації до творчої педагогічної діяльності; 
 вдосконалення власних методик, технологій навчання; 
 навчання використанню нових ресурсів на уроках математики; 
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 розуміння своїх математичних цілей та своїх перспектив з математичної освіти та 
вміння чітко сформулювати їх; 

 забезпечення в усіх учасників особистісного зростання;  
 розвиток ідентичності вчителів математики; 
 самореалізація, перехід на вищі щаблі особистісного розвитку;  
 розвиток своїх методичних знань, лідерських навичок, 
 формування переконань у методичній діяльності; 
 розвиток творчості у методичній діяльності, готовність до осмислення, аналізу й 

сприйняття інновацій в освіті;  
 розвиток самосвідомості кожного як самостійної особистості і як члена колективу; 
 розуміння важливості самостійного професійного розвитку в умовах реформування;  
 формування внутрішніх мотивів до саморозвитку та самореалізації всіх учасників 

партнерської взаємодії; 
 обговорення та реалізація реформ; нових вимог щодо підходів до навчальної 

діяльності тощо. 
 

 
 
Спробуємо визначити цілі для окремих груп співпраці із вчителем за допомогою 

Таблиці 1. 
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Рис. 1. Учасники партнерської взаємодії 
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Таблиця 1. Мета партнерської взаємодії 
Учасники 

партнерської 
взаємодії 

Мета партнерської взаємодії 

Вчитель ↔ вчитель  розкриття значення спільної діяльності у професійному розвитку вчителів; 
формування психологічної готовності вчителів до професійного 
саморозвитку; 
вдосконалення власних математичних та педагогічних знань, для 
ефективного навчання учнів; 
розуміння своїх навчальних цілей та своїх перспектив з математичної освіти 
та вміти чітко сформулювати їх. 

Вчитель ← 
вчитель-тренер 

володіння інформацією про навчальні цілі, методичні проблеми;  
розширення власних знань про зміст професійного розвитку вчителя 
математики, а також про використання сучасних засобів навчання, ІКТ; 
планування професійного розвитку вчителів математики, методична 
підтримка вчителів у процесі навчання учнів математики; 
вдосконалення власних математичних та педагогічних знань, для 
ефективного навчання учнів; 
допомога вчителям у формуванні їхніх математичних та педагогічних знань. 

Вчитель ← майбутній 
вчитель 

володіння інформацією про навчальні цілі вчителя, методичні проблеми;  
розширення власних знань про зміст професійного розвитку вчителя 
математики, а також про використання сучасних засобів навчання, ІКТ; 
засвоєння необхідних навичок з базових та профільних предметів; 
формування вміння забезпечувати необхідну індивідуальну педагогічну 
підтримку; 
допомога у вдосконаленні математичного навчання. 

Вчитель ← викладач володіння інформацією про навчальні цілі вчителя, методичні проблеми;  
розширення власних знань про зміст професійного розвитку вчителя 
математики, а також про використання сучасних засобів навчання, ІКТ; 
партнерство у науковій діяльності; 
планування професійного розвитку вчителів математики, методична 
підтримка вчителів у процесі навчання учнів математики; 
вдосконалення власних математичних та педагогічних знань, для 
ефективного навчання учнів; 
допомога у вдосконаленні математичного навчання. 

 
Важливим для технології навчання у співпраці є те, що вона ґрунтується на використанні 

методу групової роботи. Основою партнерських взаємин є раціональність, свідоме керування 
ходом взаємодії, пошук засобів підвищення ефективності співробітництва.В педагогічній 
літературі визначено, що спільна діяльність ефективна за однією із умов: наявність спільної 
мети та можливість її досягнути тільки спільними зусиллями; наявність спільної мети та 
кожен із учасників володіє лише частиною інформації необхідної для досягнення спільної 
мети; від сформованої мотивації для співпраці.  

Традиційно співпраця між українськими вчителями відбувається через курси 
підвищення кваліфікації (теми курсів обирають не вчителі); систему методичної роботи з 
учителями на різних рівнях; через участь вчителів у професійних конкурсах, учнівських 
олімпіадах, майстеркласах, конференціях, семінарах тощо, а також через самоосвіту вчителів 
(участь в онлайн курсах, професійних об’єднаннях тощо)257.  

                                                             
257 Pro zatverdzhennia Oriientovnoi navchalnoi prohramy pidhotovky treneriv dlia navchannia pedahohichnykh 
pratsivnykiv, yaki navchatymut uchniv pershykh klasiv u 2018/2019 i 2019/2020 navchalnykh rokakh: Nakaz 
Ministerstva osvity i naukyUkrainy vid 05. 02. 2018 r. № 97. 



172 

У сучасних умовах розвитку ринку праці, вчителі повинні продовжувати рости у своїй 
професії. Існує багато можливостей для професійного зростання та розвитку незалежно від 
того, який рівень досвіду зараз має вчитель. Співпраця у такому розвитку є необхідною 
умовою. Вона має вибудовуватися таким чином, щоб спільна робота всіх учасників включала: 
ретельні переговори щодо розподілу дій; спільне прийняття рішень; ефективну комунікацію 
та взаємне навчання на практиці, яке зосереджено на сприянні професійному діалогу. 
Найчастіше сучасні вчителі практикують такі форми співпраці:  

 робота над спільним проектом, наприклад, створення навчального середовища з 
вивчення математики для учнів або вивчення та дослідження теоретичних питань методики 
навчання математики (може відбуватися між вчителями, між вчителями та тренерами, між 
вчителями та студентами, між вчителями та викладачами). Співпраця відбувається таким 
чином, що спільна робота передбачає ретельні переговори, складання плану діяльності, 
спільне прийняття рішень, ефективну комунікацію та взаємне навчання на практиці, яке 
зосереджено на сприянні професійному діалогу;  

 опрацювання педагогічної, методичної сучасної літератури, вивчення професійних 
ресурсів, що подається у вигляді книг, професійних журналів, веб-сайтів. Такі публікації 
допомагають мотивувати вчителів до навчання, сприяють вивченню нових технологій 
проведення уроків математики, використанню сучасних засобів навчання, ознайомленню із 
новими ресурсами тощо. Вчителі можуть отримати велику користь від знань і підтримки 
однолітків і наставників. Співпраця відбувається таким чином, що відбувається обговорення 
можливості впровадження, реалізації методичних розробок (може відбуватися між 
вчителями, між вчителями та тренерами, між вчителями та викладачами); 

 проходження курсів підвищення кваліфікації. Такі курси дають можливість 
дізнатися про останні дослідження в галузі освіти. Це можуть бути аудиторні заняття, може 
бути змішане навчання та онлайн-курси підвищення кваліфікації, що забезпечують більшу 
гнучкість щодо використання власного часу (може відбуватися між вчителями, між 
вчителями та тренерами, між вчителями та викладачами); 

 проходження тренінгу для учителів математики на базі педагогічних університетів. 
Метою таких тренінгів є поглиблення теоретичних та практичних знань, умінь, навичок 
учасників тренінгу, формування методичних компетентностей, достатніх для ефективного 
розв’язування стандартних і нестандартних комплексних проблем у професійній педагогічній 
діяльності, виконання завдань інноваційного характеру, опанування загальних засад 
методології професійної педагогічної діяльності (може відбуватися між вчителями та 
викладачами університету); 

 вивчення передового досвіду навчання математики. Спостереження за роботою 
досвідченого вчителя дозволяє ознайомитись із кращими прикладами підготовки, організації 
та проведення уроків математики (може відбуватися між вчителями, між вчителями та 
тренерами, між вчителями та викладачами); 

 участь у науково практичних конференціях дозволяє вчителям слідкувати за 
новими напрямами у математичній освіті, ділитись свої напрацюваннями, думками щодо 
вдосконалення формування математичної компетентності учнів (може відбуватися між 
вчителями, між вчителями та тренерами, між вчителями та студентами, між вчителями та 
викладачами). 

Заслуговує уваги досвід професійного розвитку розроблений у межах проекту PRIMAS 
(міжнародний проект у рамках Сьомої Рамкової програми Європейського Союзу (2010-2013) 
Керівник проекту: Катя Маасс, Університет освіти , Фрайбург – Німеччина. (https://primas-
project.eu/)). PRIMAS підтримала вчителів у інтеграції та застосуванні педагогіки навчання на 
основі потреб вчителів у процесі викладання математики та науки. Упродовж роботи проекту 
(2010-2013) були розроблені різні ресурси та конкретні розробки проектів до уроків, які були 
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надані вчителям, батькам та учням. Зокрема на сайті розкриті основні напрями професійного 
розвитку учнів на уроках математики; модулі Primas для підготовки вчителів до ефективних 
практико орієнтованих уроків; ресурси Primas (відео та ін.) (primas.mathsell.org); звіти, статті 
та довідкові відомості Primas. Також опубліковано Посібник з професійного розвитку, який 
надає поради щодо структурування ефективних курсів підвищення кваліфікації, пов’язаних з 
PRIMAS. 

В межах цього проекту розроблені матеріали для використання вчителем на уроках, 
щоб зробити математику цікавою для учнів у віці 11-14 років, з акцентом на розвиток 
навичок мислення, міркування та вирішення проблем. У цих матеріалах математика виникає 
природно, оскільки учні вирішують проблеми, поставлені в багатій суміші реальних і 
фантастичних ситуацій (детально розроблені 26 ситуацій для впровадження на уроках 
математики у 7, 8 та 9 класах на різних рівнях складності та включає запропоновані подальші 
домашні завдання). Детальний план проекту із відео, презентаціями і всіма роздруківками у 
різних форматах пропонується у вільному доступі для вчителів на різних мовах.  
Використовуючи розробки цих проектів, учитель заохочується до прийняття ролі 
фасилітатора, впроваджуючи вибрану діяльність на початку кожного уроку, пропонуючи 
відповідні рівні підтримки учням під час групової роботи і залучаючи до навчання разом в 
кінці уроку. 

Цим проектом розроблено сім модулів Професійного розвитку вчителя (BowlandMaths), 
які охоплюють основні педагогічні виклики в управлінні діяльністю в класі, які беруть участь у 
дослідницьких, позапланових вирішеннях проблем. Модулі професійного розвитку Bowland: 
1) тематичні дослідження та математика; 2) боротьба з неструктурованими проблемами; 
3) сприяння та управління спільною роботою; 4) ІКТ: ефективне використання ресурсів; 
5) опитування і міркування; 6) оцінка ключових процесів; 7) залучення учнів до самооцінки та 
експертної оцінки. Ці модулі засновані на діяльності; вони побудовані навколо конкретних 
проблем, що зустрічаються у прикладах, але достатньо короткі, щоб вписатися в один урок. 
Діяльність розрахована на вчителів, які працюють у групах. Вчителі, які працюють самостійно, 
можуть переглядати додаткові відео учителів, які обговорюють питання та намагаються 
проводити свої уроки з своїми учнями. 

Кожен з семи модулів складається з трьох частин «сандвіч»: вступна сесія: вчителі 
збираються разом, працюють над деякими методичними проблемами, обговорюють, 
дивляться на відео уроки інших вчителів, а потім планують урок на задану тему із можливим 
вирішенням методичної проблеми; робота у класі: кожен вчитель проводить урок на 
заплановану тему, керуючись переглянутими уроками, вказівками тощо; наступна сесія: 
вчителі знову збираються разом, щоб описати і подумати про те, що відбулося в класі, 
обговорити відеозаписи, що показують вчительські втручання та їх педагогічні наслідки, і 
планують стратегії для майбутніх уроків. 

На сьогодні, у світі, однією із провідних технологій розвитку методичної компетентності 
вчителя математики є технологія «Вивчення уроку». Вивчення уроку – це метод професійного 
розвитку, побудований навколо «дослідницьких уроків», які плануються командою 
педагогів. Дослідницький урок розроблений з метою вивчення шляхів вдосконалення 
навчання учнів математики. Після уроку проводиться обговорення, в якому команда і 
спостерігачі обговорюють свої спостереження за навчанням учнів і досліджують шляхи, за 
якими можна планувати уроки для подальшого вдосконалення їхнього навчання. Практика 
вивчення уроку може сприяти більше, ніж професійному розвитку вчителів, зокрема, може 
працювати як механізм, який пов’язуєвикладачів педагогічних університетів з безпосередньо 
навчанням учнів у класі. Дослідниками обґрунтовано, що використання Вивчення уроку 
може допомогти створити ефективну мережу фахівців з математичної освіти (викладачі, 
науковці, консультанти з практики, вчителі-тренери). Вивчення уроку може бути також 
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потужним демонстраційним і дифузійним механізмом для використання інновацій у класі.  
Це дозволяє вчителям використовувати інноваційні методи та забезпечити довгострокову 
підтримку вчителів. 

Варто відзначити, що аналог технології «Вивчення уроку» практикується в українських 
школах. Зокрема, традиційно на методичних об’єднаннях учителів математики завжди 
переглядається «відкритий урок» та проводиться його дидактичний аналіз.  

Обговорення. Найменше у вітчизняній в методичній літературі описана можлива 
взаємодія із вчителем-тренером. Вважаємо, що це педагог який володіє сучасними 
технологіями навчання: коучинг, наставництво (менторство), консультування, тренінг, 
тьюторство, модерація, фасилітація. Вчителі-тренери мають здійснювати підтримку вчителів 
математики на щоденній основі – починаючи від розмов та тренувань у класі до регулярних 
семінарів на рівні школи, міста, орієнтованих на те, як ефективно навчати учнів математики. 
Вчителі-тренери повинні мати знання та досвід, щоб брати участь у розробці навчальних 
програм і виборі навчальних матеріалів, і вони повинні забезпечити, щоб вчителі також 
брали участь у цих процесах. Вони можуть допомагати вчителям у школі читати та 
обговорювати рекомендації, методичні коментарі щодо навчання учнів, а також розробляти 
та аналізувати уроки. Така співпраця передбачає інформування кожного про нові напрямки 
та акценти в математичній освіті.  

Розвиток методичної компетентності вчителів, практично передбачає навчання 
(самонавчання та / або взаємонавчання) дорослих, яке має свої особливості. З однієї сторони 
це цілеспрямовані особистості, з іншої сторони це критичні особистості, особливо до 
новизни. Їхня власна готовність відкритися і бути чесними щодо своїх недоліків з точки зору 
навчання учнів математики практично не можлива. Досить часто, у старших за віком 
вчителів, сформоване переконання що вони і так все знають, їм немає чому вчитись, тобто не 
має мотивації у співпраці. Спостерігається тенденція чим більша кількість членів взаємодії, 
тим вчителі невпевнені у висловленні своїх поглядів, також відзначається некомфортність, 
напруженість для деяких вчителів у тісній співпраці із викладачами педагогічних 
університетів. До основних вагомих перешкод у розвитку методичної компетентності вчителя 
математики відносять брак часу та додаткове фінансове навантаження на вчителів 
(відвідування платних курсів, семінарів; придбання літератури тощо).  

Висновки. Розвиток методичної компетентності працюючого вчителя математики в 
умовах партнерської взаємодії буде ефективним за умов:формування свідомої мотивації;  
обов’язкової домовленості працювати разом; регулярного спілкування у різносторонніх 
напрямах; чіткого визначення цілей і ролей у співпраці; регулярного впровадження різних 
активних форм співпраці. 

Перспективи подальшого дослідження полягають у розкритті партнерської взаємодії 
між працюючими вчителями та тренерами для підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників. 
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2.9. Tools of creation of demonstration material for presentation of student scientific works 
 
2.9. Засоби створення демонстраційного матеріалу для представлення  

студентських науково-дослідних робіт 
 
Сучасні інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) надають широкий спектр 

використання будь-яких способів представлення даних, головною перевагою яких виступає 
інтерактивність. Розвиток мультимедійних технологій надає можливість підготувати та 
продемонструвати ілюстративний матеріал у вигляді мультимедійної презентації чи 
інфографіки. Саме це включає в себе невід’ємні й важливі моменти для успішної організації 
якісного звукового, візуального і графічного супроводу доповідача при демонстрації власної 
наукової роботи. 

Виконання самостійної роботи студентів із використанням мультимедіа сприяє 
розширенню довідникового поля, організації самостійної дослідницької діяльності, 
стимулювання прагнення до постійного самовдосконалення. Сьогодні це надзвичайно 
актуально для організації науково-дослідної роботи студентів закладів вищої освіти, одними 
з форм якої є проведення наукових студентських семінарів, конференцій, виконання 
навчально-дослідницьких завдань, написання курсових, бакалаврських та магістерських 
робіт з публічним захистом. ІКТ дозволяють використовувати як базу для самостійної та 
науково-дослідної роботи студентів не лише друковану продукцію навчального чи 
дослідницького характеру, а й мультимедійні засоби, ресурси мережі Інтернет – електронні 
бази даних, каталоги і фонди бібліотек, репозиторії, архіви тощо.258 Також використання 
засобів ІКТ стало невід’ємною частиною для представлення виконаної роботи у вигляді 
презентації, у якості супроводу виступу, та створення інфографіки, як друкованого матеріалу 
чи елементу даних презентації. 

Демонстраційні матеріали доцільно розділити на статичні та динамічні, зокрема 
текстові та графічні звіти, слайд-шоу, відеоролики, мультимедійні презентації, поділ яких 
відображено на Рисунку 1. 

Графіка, текстові та графічні звіти, інфографіка є найпростішими варіантами візуалізації 
складних схем, процесів, ідей, що може поєднує в собі текст і малюнок та бути наочним 
способом подачі даних у ілюстрованій формі. Будь-яка інфографіка передає відомості, де 
крім картинок є пояснювальний текст – це короткий опис статті в графічних малюнках, які 
акцентують увагу на ключових моментах, що містяться в тексті, не замінюючи частину тексту 
інформаційної статті, а будучи графічним переказом або доповненням. 

Статичний демонстраційний матеріал може виконувати такі функції як: презентаційна, 
інформаційна, пояснювальна, демонстраційна, відновлювальна, аналітична, організаційна. 
До основних принципів застосування інфографіки можна віднести: лаконічність, креативність, 
візуалізацію даних, організованість, прозорість та простоту.259 

При створенні статичного демонстраційного матеріалу допоможуть наступні 
рекомендації: 

 варто визначити ідею та максимально спростити її; 
 залишити лише найголовніше та цікаве; 

                                                             
258 Мінгальова Ю. І. Організація студентської науково-дослідної діяльності на заняттях із дисципліни «Основи 
наукових досліджень» / Ю. І. Мінгальова // Педагогіка формування творчої особи у вищій і загальноосвітній 
школах: зб. наук. пр./ [редкол.: А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя: КПУ, 2018. Вип. 61. Т. 2. – С. 126-
131. 
259 Панченко Л. Використання інфографіки в освіті / Л. Панченко, М. Разорьонова //Наукові записки. – Випуск 11. 
– Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1. – Кропивницький: РВВ КДПУ 
ім. В. Винниченка, 2017. – С. 122-126. 
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 має бути цікавим та зручним для читання; 
 тексту не повинно бути занадто багато (він повинен прямувати до нуля); 
 необхідно приділяти величезне значення не лише змісту, а й оформленню; 
 можна застосовувати спеціальні значки, які гармонійно доповнять матеріал та 

підкреслять обрану тему; 
 готова схема повинна бути зрозуміла аудиторії для якої створюється, в іншому 

випадку графіку варто переробити. 
 

 
Рис. 1. Демонстраційні матеріали 

 
Аудіо та відео ролики, слайд-шоу, мультимедійна презентація – це види представлення 

демонстраційного матеріалу в динамічнішому вигляді, що містить у собі текстові, графічні, 
відео і аудіо об’єкти, спеціального формату з лаконічно поданими даними на певну тему. 
Вони є зручним інструментом наочного та інтерактивного представлення студентської 
науково-дослідної роботи. Розрізняють слайдові та потокові презентації, основною 
відмінністю других являється запрограмованість часу показу слайдів, у перших зміна 
керується виступаючим власноруч. 

Переважна більшість програмних засобів та хмарних сервісів зі створення 
мультимедійних презентацій налічує такі можливості: розміщення на слайді презентації 
текстів, таблиць, графіків, зображень (фотографії, малюнки, карти), відео, звукових об’єктів 
(звукозаписи голосу, звукові ефекти, музика), анімації та анімаційне імітування; редагування, 
форматування та зміна доданих об’єктів; застосування шаблонів та стилів оформлення 
слайду; вибір ефектів анімації, які застосовуються до об’єктів та зміни слайду презентації 
загалом; визначення послідовності та тривалості відтворення об’єктів та слайдів; 
використання режиму демонстрації слайдів залежно від пристрою виведення (екран 
монітора, дисплей, використання мультимедійного проектора); відтворення створеної 
презентації; підготовки до друку презентації за слайдами; збереження презентації для 
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показу в форматах, які необхідні при використанні різних програмних продуктів; збереження 
презентації з додатковими засобами відтворення для демонстрації на пристрої, який не має 
жодної системи опрацювання презентації.260 

Використання динамічного демонстраційного матеріалу дає можливість осмислено і 
гармонійно інтегрувати різні види даних, значно підвищити ефективність представлення 
роботи за рахунок її своєчасності, корисності, квінтесенції (розумного добору), доступності 
(зрозумілості), лаконічності (мінімізації шуму), адаптації темпу представлення з урахування 
особливостей роботи до швидкості її сприйняття слухачами. 

Візуально привабливішими ніж статичний текст є презентації та слайд-шоу, що 
супроводжуються доцільними зображеннями чи анімацією, адже вони можуть підтримувати 
потрібний емоційний настрій, що полегшує осмислення представленого матеріалу. Такі 
презентації мають на меті проілюструвати доповідь студента та надати змогу максимально 
ефективно використати особливості сприйняття кожного учасника заходу. Можливості 
анімації дозволяють звернути увагу слухачів, роблячи акцент на важливих моментах 
доповіді, сприяють розумінню логіки побудови зроблених висновків, схем, таблиць. 

До переваг динамічного представлення матеріалу можна віднести:  
– використання не обмежується показом на екрані для групи слухачів в аудиторії, 

може бути використаний для індивідуального перегляду на комп’ютері, планшеті чи іншому 
мобільному пристрої навіть без участі доповідача; 

– використання мультимедійних ефектів створює додаткові умови для зосередження 
уваги та можливості адаптувати матеріал під особливості сприйняття слухачами даної 
роботи;  

– завдячуючи інтерактивності часу, студент самостійно визначає початок, тривалість 
процесу викладу, а також швидкість представлення своєї науково-дослідної роботи; 

– інтерактивність при доборі потрібної послідовності подання матеріалу забезпечує 
вільне визначення чергування використаних фрагментів представленої роботи, що може 
змінюватися залежно від аудиторії чи мети доповіді, можна повернутися до вже розглянутих 
питань проілюстрованих на попередніх слайдах; 

– зміна, доповнення чи зменшення обсягу визначених відомостей забезпечується 
змістовою інтерактивністю; 

– для підтримки впевненості користувача надзвичайно корисною буде можливість 
створення короткого конспекту доповіді та нотаток;  

– підготовлений матеріал можна з легкістю копіювати без обмежень в кількості, 
демонструвати практично на будь-якому мобільному пристрої завдяки невеликому обсягу 
файлу, надсилати електронною поштою чи за допомогою інших сервісів обміну даними. 

Сучасний спектр вибору електронного засобу створення демонстраційного матеріалу 
загального призначення надзвичайно широкий. Деякі засоби, які будуть розглянуті, є 
мультисервісами за допомогою яких можна створювати як динамічний так і статичний 
матеріал, але з огляду на якість в представленні були віднесені до одного з видів. Детальніше 
розглянемо засоби створення демонстраційного матеріалу: 

 динамічного:  
 Prezi.com (https://prezi.com/), 
 ZohoShow (https://www.zoho.com/show/), 
 SlideShare (https://www.slideshare.net/), 
 Vcasmo (https://www.vcasmo.com/), 
 Camtasia (https://www.techsmith.com/video-editor.html), 

                                                             
260 Кривонос М. П. Роль презентацій в навчальному процес / М. П. Кривонос, О. М. Кривонос // Інформаційно-
комп’ютерні технології – 2018 . – С. 260-262. 

https://prezi.com/
https://www.zoho.com/show/
https://www.slideshare.net/
https://www.vcasmo.com/
https://www.techsmith.com/video-editor.html
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 Snagit ( https://www.techsmith.com/screen-capture.html), 
 Office Sway (https://sway.office.com/?omkt=ru-by&Wt.mc_id=OAN_mscom_prog_ 

sway_evergreen), 
 EdPuzzle (https://edpuzzle.com/), 
 Googleslides (https://www.google.com/intl/uk_UA/slides/about/); 
 статичного: 
 Canva (https://www.canva.com/), 
 Piktochart (https://piktochart.com/), 
 Snagit (https://www.techsmith.com/screen-capture.html), 
 Spark for Education (https://spark.adobe.com/edu/), 
 Easel.ly (https://www.easel.ly/), 
 Infogram (https://infogram.com/). 
Prezi.com – це хмарний сервіс для створення презентацій, який можна 

використовувати безкоштовно з рядом обмежень.261 Особливості даного засобу: створення 
та розшарування вже наявних шаблонів презентацій; створення різного роду проектів з нуля; 
безперервність процесу створення презентації (можливість почату роботи онлайн та 
продовження її наприклад на iPad чи іншому пристрої); будь-яка деталь презентації має ряд 
функціональних змін за допомогою кліку; дружній інтерфейс сайту та опис основних правил 
використання даного засобу; підтримка Apple TV; доступ до професійно розробленого 
набору колірних тем та шаблонів; налагодження та збереження своїх власних шаблонів; 
можливість додання відео з YouTube за допомогою вбудованої функції пошуку; автоматична 
синхронізація всього архіву презентацій на всіх пристроях.262 

ZohoShow – це безкоштовний сервіс для створення презентацій. Особливості даного 
додатку наступні: імпорт файлів та конвертування з одного формату в інший без втрат (.ppt, 
.pptx, .pps, .ppsx, .odp, .sxi); трансляція презентацій; наявність анімації об’єктів та змін 
слайдів; додавання зображень (включаючи Flickr), відеороликів та твітів; масштабування 
слайдів для точного налаштування; загальний доступ до таблиць; вирівнювання об'єктів за 
допомогою сітки та направляючих; можливість спільної роботи; інтеграція з іншими 
сервісами Zoho, Dropbox та Google Apps; мобільний доступ до параметрів управління при 
проведенні заходів; сховище для презентацій в хмарі; вбудовування слайд-шоу на веб-сайт 
або блог; підтримка drag-and-drop (перетягування); готові бібліотеки тем, кліпартів та 
шаблонів презентації; експорт в HTML для перегляду в автономному режимі; малювання за 
допомогою форм, символів і блоків. Для використання даного сервісу потрібно 
зареєструватися на сайті або зайти за допомогою власного запису в Google чи Facebook.263 

SlideShare – це безкоштовний сервіс, що дозволяє завантажувати професійне відео та 
слайди готових презентацій. Основні можливості SlideShare: дозволяє конвертувати 
презентації в формати PowerPoint та Flash; зберігати й використовувати презентації; 
коментувати, обмінюватися знаннями, знаходити однодумців. Даний сервіс: є величезним 
сховище, де будь-який користувач мережі Інтернет може знайти презентацію на тему, що 
його цікавить, використовуючи ключові слова; кожну збережену презентацію можна 
переглянути в повноекранному режимі, надіслати за допомогою електронної пошти, 
зберегти на своєму комп'ютері, розмістити на будь-якому сайт, перемістити в розділ 
Favorites; дозволяє завантажити з комп'ютера презентації в форматі PowerPoint, PDF і 
OpenOffice, а також відео для зберігання й подальшого особистого, або спільного 
використання; кожна презентація під час завантаження конвертується в формат Flash; має 
                                                             
261 Prezi // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://prezi.com/. Заголовок з екрана. 
262 Vakaliuk T. Creating presentations for cloud services / Tetiana Vakaliuk // Social Educational Project of Improving 
Knowledge in Economics – 2014. – pp. 84-88.  
263 ZohoShow // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.zoho.com/show/. Заголовок з екрана. 

https://www.techsmith.com/screen-capture.html
https://sway.office.com/?omkt=ru-by&Wt.mc_id=OAN_mscom_prog_sway_evergreen
https://sway.office.com/?omkt=ru-by&Wt.mc_id=OAN_mscom_prog_sway_evergreen
https://edpuzzle.com/
https://www.google.com/intl/uk_UA/slides/about/
https://www.canva.com/
https://piktochart.com/
https://www.techsmith.com/screen-capture.html
https://spark.adobe.com/edu/
https://www.easel.ly/
https://infogram.com/
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https://www.zoho.com/show/
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можливість створювати групи, збирати в них презентації за темами та обговорювати їх; має 
максимальний розмір файлу – 20 Мб та дискового простору – 1 Гб. Окрім вище 
перерахованого SlideShare також підтримує вебінари. Після розміщення презентації, її 
можуть подивитися на сайті SlideShare та на інших сайтах, завдяки вбудованим функціям. 
Використовувати SlideShare в організації науково-дослідної роботи студентів можна  за 
допомогою створення тематичної групи з огляду обраної теми та запросити до неї всіх 
учасників, наприклад проблемної групи факультету або кафедри. Користувачі можуть 
вступати в групи за інтересами, писати повідомлення, брати участь в обговоренні. 
Використання даного сервісу починається з реєстрації на сайті або авторизації за допомогою 
власного запису LinkedIn чи Facebook.264 

Vcasmo – онлайн сервіс для створення бізнес-презентацій, слайд-шоу, семінарів і 
конференцій, організації академічного навчання, реклами товарів та послуг. Даний сервіс 
можна використовувати  безкоштовно з обмеженням пам'яті до 512 МБ та необмеженою 
кількістю презентацій та платно з можливістю вибору тарифного плану, який задовольнить 
користувача (професійний – до 10 ГБ, стандартний – до 6 ГБ ). Особливості сервісу Vcasmo 
такі: максимальний розмір завантажених файлів 1 ГБ; можна розміщувати не більше 200 МБ 
у день; підтримка RSS; наявність timeline; можливість використання файлів форматів JPG і 
PDF.265 

Camtasia – потужний програмний додаток, що дозволяє створювати відеоролики 
професійного вигляду. Наявні безкоштовний та платний тарифні плани. Даний засіб має 
наступний ряд характеристик: чіткий запис того, що відбувається на екрані, включаючи запис 
веб-камери, звуку, системних звуків тощо; додавання великої кількості зорових результатів; 
підготовка уявлення записаного; додавання, вилучення, злиття та розрізання відеокліпів; 
додавання та редагування аудіо; додавання виразності; всі можливі функції публікації; 
збереження редагованого відео у різних форматах (.AVI, .SWF, .FLV, .MOV, .WMV, .RM, .GIF та 
.CAMV); можливість анімації в форматі .mp4. Крім того, на основі будь-якого відео може бути 
скомпільований виконавчий exe-файл, який буде містити вбудований програвач. Camtasia 
дозволяє накладати ряд ефектів, надає можливість працювати з окремими кадрами, 
полегшує запис, редагування та публікацію високоточного, стислого відео. Для стиснення 
відео розробники Camtasia пропонують використовувати свій власний кодек Techsmith 
Screen Capture Codec (TSCC). Цей кодек показує гарні результати при кодуванні зображення 
на будь-якій глибині кольоровості. Його алгоритм мінімально навантажує систему, тому 
кодек може використовуватися для кодування навіть на дуже слабких конфігураціях, що є 
надзвичайно прийнятним для студентів закладів вищої освіти. Для встановлення даного 
програмного забезпечення варто врахувати системні вимоги: Windows XP і пізніші, P4 1.5ГЦ, 
512 ОЗП, Microsoft Directx 9, 500 Mб вільного місця на HDD.266 

Office Sway – це веб-додаток для поєднання тексту з медіа-файлами та кінцевого 
створення презентацій. Sway являє собою новий спосіб вираження власних ідей. За його 
допомогою можна змінювати проекти в режимі реального часу та спільно працювати над 
одним проектом декільком користувачам одночасно. Як зазначають розробники, Sway 
практично не обмежує творче самовираження: користувач може створити звіт, презентацію, 
бюлетень, особисту історію, фотоальбом або візуальній звіт про подорож. Для використання 
даного сервісу потрібен обліковий запис Office 365.267 

                                                             
264 SlideShare // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.slideshare.net/. Заголовок з екрана. 
265 Vcasmo // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.vcasmo.com/. Заголовок з екрана. 
266 Camtasia // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.techsmith.com/video-editor.html. Заголовок з 
екрана. 
267 Office Sway // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sway.office.com/?omkt=ru-by&Wt.mc_id=OAN_ 
mscom_prog_sway_evergreen. Заголовок з екрана. 
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EdPuzzle – є простою у використанні платформою, що дозволяє створювати відео або 
використовувати вже наявне з можливістю його редагування за власними потребами. 
Приємною новиною для студентів стане безкоштовне використання даної платформи в 
навчальних цілях. EdPuzzle має такі особливості: додавати відео можна з YouTube, Vimeo, 
платформ KhanAcademy, TED-Ed, LearnZillio та завантажувати власне; користувач може 
редагувати відео, вирізати необхідний фрагмент, додати до відео свій голосовий коментар та 
пояснення або цілком його озвучити; на основі одного відео можна створити інтерактивну 
вікторину з відкритими питаннями або з вибором однієї відповіді з декількох; наявна 
можливість створення класів з метою розповсюдження відео для певного кола користувачів; 
є мобільні версії сервісу для iPhone та iPad. Для реєстрації є два типи акаунта: учитель 
(Teacher) та учень (Student). В якості вчителя (керівника) можна створювати відеоуроки на 
сайті, організовувати класи та запрошувати в них учнів (студентів). В якості учня (студента) 
можна приєднуватися до створених класів та виконувати завдання до відео створених 
керівником. Для використання даного сервісу потрібно зареєструвати на сайті обравши тип 
акаунту з огляду на можливості якими необхідно володіти.268 

Googleslides – це безкоштовний онлайн-додаток, в якому можна створювати й 
редагувати презентації, а також працювати одночасно з іншими користувачами. Google 
Презентації надають користувачам наступний функціонал: створення презентацій та 
редагування наявних; використання різних тем, шрифтів; додавання відео, анімації тощо; 
внесення і перетворення слайдів; форматування тексту, зображень та ін.; колективний 
доступу до файлів, а також спільна робота над ними з колегами; коментування документів 
для подальших обговорень; перегляд, редагування та збереження файлів; перетворення 
файлів з PowerPoint та навпаки; робота з файлами без використання Інтернету, зберігши 
файли на власному пристрої (комп’ютер, ноутбук, планшет, смартфон чи ін.); перегляд 
презентацій на будь-якому мобільному пристрої; автозбереження змін. Для використання 
даного сервісу потрібний лише акаунт в Google.269 

Canva – це редактор фотографій та одночасно сервіс для створення веб-проектів, 
блогів, графіки, презентацій, контенту для Instagram, обкладинок для соціальних мереж, 
листівок, плакатів, запрошень, резюме тощо. Даний засіб має безкоштовний план та платний 
професійний з 30 днями безкоштовно користування. Особливості графічного редактора 
Canva: має онлайн-бібліотеку з більш ніж 60 тисяч шаблонів графіки; доступний онлайн-
каталог з більш ніж 2 млн. стекових фотографій та векторної графіки; надає можливість 
спільного редагування документів з різних акаунтів; публікувати зображення можна онлайн, 
у вигляді "сайту" або презентації з прокруткою слайдів; додано режим доповідача для 
презентації (висновок слайда на екран трансляції, приховані позначки для виступаючого); 
можна завантажувати власні зображення та користувацькі шрифти; встановлена колірна 
схема; можна обробляти фотографій за допомогою фільтрів та ручних налаштувань; 
збереження шаблонів у сховищі та організація фотографій за допомогою папок; 
використання готових проектів з можливістю зміни під власні потреби; можна створювати 
відео; наявна функція збереження статичних зображень у вигляді анімації. Для використання 
даного графічного редактора варто зареєструватися на сайті, заповнивши відповідну форму, 
або скористатись профілями Google або Facebook.270 

Piktochart – це веб-додаток для створення бізнес-презентацій, інфографіки та різного 
роду звітів з особливим дизайном та майже без зусиль. Сервіс допоможе в створенні 
                                                             
268 EdPuzzle // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://edpuzzle.com/https://www.easel.ly/. Заголовок з 
екрана. 
269 Googleslides // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.google.com/intl/uk_UA/slides/about/. 
Заголовок з екрана. 
270 Canva // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.canva.com/. Заголовок з екрана. 
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матеріалів для презентації своїх проектів. Презентації створюються у вигляді інфографіки. 
Користувачеві досить лише вставити текст в необхідні ділянки шаблонів. Даний засіб має як 
безкоштовну версію так і платні пропозиції. Особливості цього засобу: понад 300 професійно 
розроблених тем; налаштування тексту, діаграм, кольорів; використання таблиць, ілюстрацій 
та карт; збереження та публікація в соціальних мережах або завантаження у вигляді JPG, 
PNG, PDF; інтерактивні графіки; HTML-код для вставки на сайт (гіперпосилання) та 
завантаження зображень; імпорт даних з Microsoft Excel. Всі можливості цього веб-додатка 
доступні після заповнення реєстраційної форми на сайті або входом за допомогою профілів 
Google чи Facebook.271 

Snagit – це утиліта для захоплення зображень, що виводяться на монітор комп'ютера, 
зняття знімків екрану монітора (скріншот) та їх редагування. Вона має безкоштовну та платну 
версії для користування. До особливостей цього засобу можна віднести: сучасний та дружній 
інтерфейс; логічно скомпоновані меню за типами операцій; інтеграція з багатьма 
програмами та сервісами (One Note, Skype, Flickr, AIM, PowerPoint, Word, Exсel, TypePad, 
WordPress); зручна власна галерея скріншотів; функціональний редактор зображень, власна 
бібліотека стилів оформлення; гнучке налаштування сполучення клавіш (гарячих). Перелічене 
вище підтверджує думку про те, що дана програма є однією з найпотужніших у своєму класі. 
Скористуватися даною утилітою можна встановивши на власний пристрій необхідну версію 
звертаючи увагу, що вона працює під операційною системою Windows та Mac OS.272 

Spark for Education – це інтегрований набір сервісів для створення мультимедіа та 
графіки, який призначений для проектної діяльності учнів. В наявності є безкоштовний 
початковий план та платні з розширеними можливостями. Особливості даного ресурсу: 
дозволяє створювати графіку (плакати, анонси); створювати прості плакати для друку та 
публікації на сайтах про проведені заходи, представити свої проекти; доступний інструмент 
для створення простих веб-сторінок для демонстрації зображень, плакатів, відео, тексту та 
посилань; дозволяє вставляти та редагувати зображення і текст; гарний інструмент для 
створення студентського інтернет-портфоліо; студенти можуть організовувати свої сторінки в 
блозі групи, щоб продемонструвати власні відеоролики та документи, дізнатися думку 
керівника; відео створюється шляхом додавання тексту і зображень в слайди, можна 
записувати голосовий супровід на кожному слайді, в наявності є невелика колекція музичних 
файлів для фонового супроводу та невеликий редактор відеоефектів. Для використання 
даного набору програм варто зареєструватися на сайті заповнивши відповідну форму або 
скористатись профілями Google, Facebook, Adobe ID.273 

Easel.ly – це онлайновий сервіс для створення інфографіки, за допомогою якого можна 
в стислі терміни намалювати ілюстрації для своєї презентації, доповіді або статті. Сервіс має 
безкоштовний та платний облікові записи. Сайт Easel.ly дозволяє створювати досить складну 
інфографіку без особливих зусиль і взагалі без навичок роботи з графічними редакторами. 
Розробники свідомо знехтували непотрібними в інфографіці образотворчими можливостями, 
але організували все так, що користуватися ним міг будь-хто. Створити інфографіку за 
допомогою даного сервіса можна після заповнення реєстраційної форми на сайті або входу 
за допомогою профілю Google чи Facebook.274 

Infogram – це сервіс для створення і розшарування діаграм, інфографіки, онлайн-карт та 
інтерактивних схем. Для користувачів доступні безкоштовний та платні тарифи. Дружній в 

                                                             
271 Piktochart // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://piktochart.com/. Заголовок з екрана. 
272 Snagit // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.techsmith.com/screen-capture.html. Заголовок з 
екрана. 
273 Spark for Education // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://spark.adobe.com/edu/. Заголовок з 
екрана. 
274 Easelly // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.easel.ly/. Заголовок з екрана. 
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користуванні сервіс підійде навіть для новачків, адже розрахований для створення 
візуального представлення даних за лічені хвилини. Спочатку варто обрати дизайн із 
запропонованих, додати відомості, змінити параметри схеми за бажанням, можна додати 
карту світу, довільний текст, картинку або відео. Готовою діаграмою або інфографікою можна 
поділитися з колегами. Сервіс пропонує API та спільну роботу в команді. Всі можливості 
цього сервісу доступні після заповнення реєстраційної форми на сайті або входом за 
допомогою профілів Google, Facebook, LinkedIn, Twitter.275 

Статичний демонстраційний матеріал допомагає структурувати великі обсяг даних, а 
також більш наочно показує співвідношення предметів за різними параметрами і 
демонструє тенденції. Динамічний демонстраційний матеріал є яскравим прикладом 
аудіовізуальної підтримки будь-якої доповіді – виступу на науковій конференції чи звіту 
перед проблемною групою. Створення демонстраційного матеріалу за допомогою різних 
засобів має певні відмінності та переваги між собою, що дозволяє стверджувати про 
необхідність методичного забезпечення їх виготовлення та використання. 
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2.10. Test technologies in the electronic education system of Ukrainian students 
 
2.10. Тестові технології в системі електронного навчання українських студентів 

 
Згідно Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року сфера 

освіти вимагає кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і 
конкурентоспроможності освіти в нових економічних і соціокультурних умовах, прискорення 
інтеграції України у міжнародний освітній простір.276  

В Україні вища освіта визначається сукупністю систематизованих знань, умінь і 
практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, 
морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у закладі вищої освіти 
(науковій установі) у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти 
та регулюється Законом України «Про вищу освіту».277   

Основним завданням стратегії розвитку української освіти є якісна освіта. Якісна освіта 
сприятиме одержанню молодою людиною ґрунтовних знань, які складатимуть базис 
майбутньої професії, а також розвиток особистісних якостей. Ґрунтовні знання забезпечать 
молодому фахівцю конкурентоспроможність в його професійній діяльності.278 

Студент XXI століття – це людина, яка вільно володіє сучасними інформаційними 
технологіями, постійно підвищує і вдосконалює свій професійний рівень. В епоху 
інформаційного суспільства надбанню нових знань і навичок, професійних компетенцій 
студенту допомагає електронне навчання.   

У Київському університеті імені Бориса Грінченка з 2013 року працює система 
електронного навчання студентів (http://e-learning.kubg.edu.ua/).279 Ця система організована 
на основі використання платформи LMS Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment, в перекладі – модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне 
середовище). Moodle – це безкоштовна, відкрита (Open Source) система управління 
навчанням. Вона реалізує філософію «педагогіки соціального конструктивізму» та 
орієнтована, насамперед, на організацію взаємодії між викладачем та студентами. Moodle 
має широкий набір функціональності притаманний платформам електронних систем 
навчання, системам управління курсами (CMS), системам управління навчанням (LMS) або 
віртуальним навчальним середовищам (VLE). Викладачі Київського університету імені Бориса 
Грінченка після проходження підвищення кваліфікації з ІКТ-модуля самостійно створюють 
навчальні електронні курси (ЕНК), які  складаються з основних розділів:  

– вступна частина (загальні відомості про курс – робоча програма, тематичний план, 
критерії оцінювання, глосарій, друковані та інтернет джерела, презентація та карта курсу, 
форум тощо); 

– навчальні модулі (згідно затверджених в Університеті вимог у відповідності до 
кредитно-модульної системи навчання); кожний навчальний модуль містить теоретичний 
матеріал (електронний посібник, мультимедійна презентація), практичні (семінарські, 
лабораторні) заняття (з наданням методичних рекомендацій, інструкцій до їх проведення), 
відео-матеріали з відповідної теми, завдання для самостійної роботи, модульний контроль 
(навчальний тест, контрольний тест) та путівник по модулю; 

– підсумкова атестація (перелік питань до заліку чи екзамену).  
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http://e-learning.kubg.edu.ua/
http://pon.org.ua/novyny/2446-nacionalna-strategiya-rozvitku-osviti-v-ukrayini.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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Після сертифікації електронного навчального курсу (ЕНК) викладач має право його 
застосовувати в якості дистанційного навчання. ЕНК на основі платформи LMS Moodle дає 
можливість викладачеві надсилати повідомлення студентам, розподіляти, збирати та 
перевіряти виконані студентами завдання, вести електронні журнали обліку оцінок, 
налаштовувати різноманітні ресурси навчального курсу з зазначенням термінів їх 
опрацювання тощо. За допомогою цієї системи студенти мають змогу дистанційно, 
використовуючи глобальну мережу Інтернет, ознайомитися з навчальним матеріалом з 
різних предметів, який може бути поданий у вигляді різнотипних інформаційних ресурсів 
(текст, електронний посібник, презентація, відео, анімація тощо), відправляти виконані 
завдання на перевірку викладачу, проходити навчальне і контрольне тестування.  

Під час навчання за матеріалами електронного курсу студент отримує варіанти завдань 
для самостійного виконання, відправляє виконані завдання, виконує тестові завдання 
(навчальні, контрольні), ознайомлюється з результатами перевірки своїх робіт та тестів, що 
дає змогу як викладачеві, так і студентові встановити рівень засвоєння навчальних матеріалів 
електронного курсу, успішність їхнього просування в навчанні, сформовані предметні і 
ключові компетентності, набуті професійні здібності тощо. 

Проте дискусійним залишається питання: за допомогою яких тестових завдань можна 
достовірно оцінити якість засвоєння знань, предметні і ключові компетентності студентів. 

Метою статті є узагальнення класифікації тестових завдань та розробка критеріїв до 
тестових завдань в системі електронного навчання. 

Поняття «тест» (test – випробування, дослідження) увійшло в наукову літературу 1890 
року після публікації в журналі «Mind» статті «Розумові тести та виміри» американського 
психолога Джеймса Маккіна Кеттела.  

В українській літературі «тест» пояснюється як короткотермінове, технічно просто 
обставлене випробування, що проводиться в однакових умовах для всіх учнів / студентів і 
має вигляд завдання, розв’язання якого піддається кількісному обліку. В теорії і практиці 
педагогічних вимірювань під сутністю категорії «тест» розуміють як сам метод дослідження 
(тестування як процедура оцінювання), так і засіб вимірювання (тест як інструмент 
оцінювання).280  

Тест «складається з системи тестових завдань, упорядковану за певною логікою 
(стратегією) їх подання, яка забезпечує інформативність оцінювання рівня і якості освітніх 
результатів, здобутих учнями в навчальному процесі».281 

Тестування порівняно з традиційною індивідуальною співбесідою має низку 
позитивних рис: 

– об’єктивність контролю знань студентів, оскільки вони перебувають в однакових 
умовах: ідентичний зміст завдань, час виконання, відсутність елементів суб’єктивізму, які 
можуть мати місце під час індивідуальної співбесіди;  

– порівнянність досягнутих результатів студентів, усебічність і справедливість в 
оцінюванні їх навчальної діяльності; 

– дає змогу точніше підрахувати кількість правильних відповідей і статистично 
обробити результати; 

– заощаджується час, що витрачається на перевірку знань; 
– виконання тестів виключає можливість підслуховування студентами відповідей 

одногрупників, що може мати місце під час усної співбесіди; 
– опрацювання тестів у будь-який зручний час і в будь-якому зручному місці в системі 

електронного навчання. 
                                                             
280 Тестові технології оцінювання компетентностей учнів: посібник / за ред. Ляшенка О. І., Жука Ю. О. – К.: 
Педагогічна думка, 2015. – 181 с. 
281 Булах І. Є. Створюємо якісний тест / І. Є. Булах, М. Р. Мруга. – К.: Майстер-клас, 2006. – 160 с. 
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Проте тестування має й недоліки: ймовірність угадування правильної відповіді, 
неможливість виявити уміння студентів логічно й науково викладати засвоєний матеріал, 
обґрунтовувати свою відповідь. З огляду на це, тестування доцільно використовувати у 
поєднанні з традиційними формами контролю знань. Крім того, під час тестування в 
аудиторії правильні відповіді до тестових завдань можна легко підгледіти в одногрупника. 
Подоланню цього недоліку сприяє варіативність тестових завдань, створення їх банку. В 
системі електронного навчання цей недолік легко долається, адже там передбачається 
створення Банку тестових завдань. 

Аналіз літератури з питань складання тестів дав змогу запропонувати узагальнену 
класифікацію тестових завдань, виходячи з різних можливостей форм відповіді: 

1. Тести, які передбачають самостійну відповідь (тести «відкритої» форми): 
а) стисла (проста) відповідь; 
б) комплексна відповідь. 
2. Тести, які потребують вибору відповіді з певної кількості варіантів: 
а) альтернатива; 
б) відповідність; 
в) множинний вибір. 
Характерним для першого виду тестів є те, що студенти самі формулюють короткі 

однозначні відповіді, котрі ґрунтуються, як правило, на відтворенні вивченого матеріалу. 
Доцільно такі тести використовувати для перевірки знань термінології. У такому тесті дається 
означення поняття, а студентові пропонується назвати відповідний термін. Наприклад: 
Основна структурна і функціональна одиниця всіх живих організмів – це ... (правильна 
відповідь: клітина).  

Тест другого виду передбачає складнішу відповідь. У такому тесті пропонується 
самостійно розкрити зміст термінів.  

Наприклад: Цитологія – це ... (правильна відповідь: наука про будову, функціонування 
та еволюцію клітин різних організмів). 

Тест-альтернатива вимагає від студента вибір однієї з двох («так» чи «ні») 
запропонованих відповідей.  
Наприклад: Одномембранними органелами є комплекс Гольджі, ЕПС, лізосоми:  
а) так; б) ні (правильна відповідь: а).  

Слід зауважити, що при використанні таких тестів збільшується вірогідність 
відгадування правильної відповіді (50 на 50). Тому такий тип тестів не можна 
використовувати як домінувальний. 

Тест-відповідність застосовується для виявлення таких результатів засвоєння, як 
уміння визначати взаємозв’язок будови і функцій, ознаки пристосування до середовища 
існування тощо. Наведемо приклади таких тестів. 

Стовпчик А Стовпчик Б Відповідь 
1. Ядерна оболонка ___ регулює транспорт речовин крізь пору, затримуючи одні 

та пропускаючи інші молекули 
3 

2. Пори в ядерній оболонці ___ відокремлює ядро від цитоплазми 1 
3. Поросома пори ___ дають змогу здійснюватися обміну між ядром і 

цитоплазмою 
2 

4. Ядерна пластинка ___ напіврідке внутрішнє середовище ядра, в якому 
перебувають ядерця, хроматин, і в якому проходять усі реакції 

5 

5. Ядерний сік, або 
каріоплазма 

___ надає форми і служить для прикріплення хромосом 4 

6. Ядерний матрикс ___ бере участь у синтезі білка 7 
7. Ядерце  ___ зосереджує ДНК, в якій міститься спадкова інформація, 

що передається з покоління в покоління 
8 

8. Хроматин  ___ крім опорної функції, регулює процеси в ядрі 6 
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Тест-відповідність може складатися з двох частин, між окремими пунктами яких 
потрібно встановити відповідність.  

Наприклад: У стовпчику А подані компоненти ядра, а у стовпчику Б – їхні функції. 
Підберіть відповідний компонент ядра зі стовпчика А до поданих функцій у стовпчикові Б.  

Різновид тесту-відповідності може бути поданий у вигляді ланцюга з пропущеною 
ланкою. Наприклад: Заповніть пропущену ланку в послідовності мітозу: 

Профаза → Метафаза →? → Телофаза 
а) інтерфаза; б) мейоз; в) ендоцитоз; г) цитоз; д) анафаза (правильна відповідь: д). 

Тест – множинний вибір складається із завдання й переліку ймовірних відповідей. 
Залишається спірним питання про кількість пропонованих тестом відповідей: від двох до 
восьми відповідей. Вище ми зазначали про недоліки тестів, які мають два варіанти 
відповідей. Включення в завдання шести-восьми відповідей також може бути неефективним. 
У цьому випадку в студентів багато часу йде на читання таких завдань й губиться одна з 
основних переваг тестування – економія часу. Тому ми вважаємо доцільним включення в 
тестове завдання цього типу лише чотирьох-п’яти відповідей. 

Тести на множинний вибір розрізняють за формою подання та кількістю правильних 
відповідей. За формою подання тести можуть бути вербальні та зображувальні. 

Більш звичні – вербальні (від лат. verbalis – словесний) тести: пропонується завдання 
та 4-5 варіантів відповіді. Студенти обирають одну (кілька) правильну відповідь і записують її 
у вигляді літери (літер). 

Наприклад:  
– тест, який вимагає одну правильну відповідь: 
Вивчення клітини почалося у: 
а) XVI ст.; б) XVІI ст.; в) XVІІI ст.; г) XІX ст.; д) XX ст. (Правильна відповідь: б) 
– тест, який вимагає кілька правильних відповідей: 
До прокаріотів належать:  

а) бактерії; б) ціанобактерії; в) гриби; г) рослини; д) тварини. (Відповідь: а, б) 
Слід звернути увагу, що у зазначеному вище випадку не має значення послідовність 

літер відповідей: правильним буде, якщо студент напише – а, б або б, а. Однак іноді тест 
передбачає чітку послідовність літер (цифр) у відповіді. Це вимагається в тих випадках, коли 
із запропонованих «хаотичних» відповідей треба визначити послідовність біологічних 
процесів. Наприклад: Визначте послідовність фаз мітозу в клітині:  

а) телофаза; б) профаза; в) анафаза; г) метафаза. (Правильна відповідь: б, г, в, а) 
Складнішим завданням цього типу може бути: Визначте послідовність фаз мітозу в 

клітині:  
а) хромосоми знаходяться в ділянці екватора клітини; б) хромосоми деконденсуються 

(деспіралізуються) й навколо кожного з двох скупчень хроматид формується ядерна 
оболонка;в) хроматиди відокремлюються і розходяться до полюсів материнської клітини; 
г) цитоплазма материнської клітини ділиться й утворюються дві дочірні; д) розбирається 
оболонка ядра на окремі мікропухирці. (Правильна відповідь: д, а, в, б, г) 

Якщо послідовність літер буде іншою, це означає, що відповідь  неправильна. Практика 
доводить, що такі завдання викликають в студентів труднощі, адже вимагають задіяння 
логічного мислення. Тому викладачам слід частіше їх використовувати для перевірки знань. 

Доцільно у практиці частіше застосовувати зображувальні тести. Такі тести 
розвивають образне мислення, навчають розпізнавати об’єкти і встановлювати зв’язки між 
ними, перевіряють сформованість вміння спостерігати. Тести із зображенням об’єкта (явища) 
можуть бути різними за складністю. Найпростішими зображувальними тестами можуть бути: 
а) встановлення назви зображеного об’єкта (явища); б) позначення складової (складових) 
частини (частин) зображеного об’єкта (явища). Малюнки також доцільно використовувати у 
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тестах для формування в студентів уміння порівнювати. Для цього у тестовому завданні 
подається зображення двох-трьох об’єктів (явищ). Студентам пропонується розглянути ці 
об’єкти (явища), виділити ознаки для порівняння, знайти риси спільності або відмінності. 
Наприклад: 
1. Порівняйте рисунки А (зображення процесу деплазмолізу клітини) і Б (зображення 
процесу плазмолізу клітини). Назвіть ознаку, яка відображає суть процесу, зображеного 
на рисунку Б: а) утворення спори; б) цитоплазма вкривається багатошаровою оболонкою; 
в) активне захоплення клітинами твердих об'єктів; г) відшарування цитоплазми від клітинної 
стінки; д) відновлення об'єму цитоплазми. (Правильна відповідь: г)   
2. Порівняйте будову клітинних органел, зображених на рисунках А (зображення лізосоми), 
Б (зображення комплексу Гольджі) та В (зображення ендоплазматичної сітки). Що їх 
об'єднує? а) наявність ядра; б) наявність органел руху; в) відсутність мембран; г) обмеженість 
однією мембраною; д) обмеженість двома мембранами. (Правильна відповідь: г)   
3. Порівняйте будову клітинних органел, зображених на рисунках А (зображення 
клітинного центру), Б (зображення мітохондрії) та В (зображення комплексу Гольджі). 
Чим вони відрізняються між собою? а) наявністю ядра; б) наявністю власних рибосом і 
спадкового матеріалу; в) відсутністю мембран; г) кількістю мембран, які оточують вміст 
органели; д) обмеженістю двома мембранами. (Правильна відповідь: г)   

Існує думка, що за допомогою тестів можна проконтролювати лише найпростіші 
результати навчання, відтворення вивченого. Тому важливим є складання таких тестових 
завдань, які б дали змогу для контролю високих показників засвоєння знань, а також умінь їх 
застосувати (достатнього і творчого рівнів складності). Цьому допоможе визначення 
критеріїв для полегшення створення тестових завдань в системі електронного навчання (див. 
Табл. 1). 

Таблиця 1. Критерії до тестових завдань в системі електронного навчання 
Рівні навчальних 

досягнень студентів 
Критерії навчальних досягнень  
студентів  

Особливості тестових завдань 

І рівень – початковий 
– розрізнення 

Студент може розпізнати і назвати 
окремі об’єкти; наводить елементарні 
приклади і ознаки об’єктів; 
фрагментарно характеризує об’єкти, 
явища, процеси 

 Не вимагають логічної 
переробки фактичного матеріалу. 
Тестові завдання на розрізнення: 
а) даного об’єкта (особливостей 
його будови, функцій) із кількох 
запропонованих; 
б) дати відповідь «так» чи «ні» 

ІІ рівень – середній – 
запам’ятовування, 

репродукція 

Студент дає визначення понять; 
характеризує загальні ознаки об’єктів; 
характеризує будову та функції окремих 
об’єктів; наводить прості приклади і 
ознаки об’єктів; у цілому характеризує 
об’єкти, явища, процеси 

 Спрямовані на репродуктивну 
діяльність; 

 не вимагають створення 
ніякої нової інформації 

ІІІ рівень – достатній 
– розуміння 

Студент розкриває сутність понять; 
розв’язує типові вправи та задачі; 
усвідомлено відповідає на поставлені 
запитання; наводить влучні приклади; 
дає порівняльну характеристику явищ і 
процесів живої природи і робить логічні 
висновки 

 Спрямовані на виявлення 
розуміння засвоєної інформації; 

 передбачають засвоєння, 
практичного виконання і уміння 
розв’язувати завдання на основі 
засвоєного зразка, але в новій 
ситуації 

ІV рівень – високий – 
рівень трансформації 

(творчий) 

Студент аналізує і розкриває сутність 
явищ, процесів, закономірностей; оцінює  
та характеризує різноманітні явища і 
процеси, закони; розв’язує проблемні 
завдання; узагальнює, систематизує, 
встановлює і обґрунтовує причинно-
наслідкові зв’язки; виявляє особисту 
позицію щодо явищ і процесів; творчо 
використовує знання з осмисленням 
міжпредметних (міжтемних) зв’язків 

 Спрямовані на виявлення 
уміння творчо застосовувати на 
практиці в нестандартних 
ситуаціях здобуті теоретичні 
знання 
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Викладачеві перед використанням тестових завдань слід ознайомити студентів із 
класифікацією тестових завдань та навчити працювати з ними. Цілеспрямована і 
систематична робота з тестовими завданнями в електронному курсі у поєднанні з 
традиційними формами і методами перевірки знань і вмінь сприятиме формуванню 
ґрунтовних знань студентів.  

 
 

Літературa: 
1. Булах І. Є. Створюємо якісний тест / І. Є. Булах, М. Р. Мруга. – К.: Майстер-клас, 2006. – 160 с. 
2. Закон України «Про вищу освіту». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 
3. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. – 2013. Режим доступу: 
http://pon.org.ua/novyny/2446-nacionalna-strategiya-rozvitku-osviti-v-ukrayini.html. 
4. Неведомська Є. О. Педагогічні аспекти вдосконалення професійної підготовки фахівців фізичного 
виховання та спорту / Є. О. Неведомська. // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2018. – № 4.3 
(56.3) – С. 60-64. 
5. Тестові технології оцінювання компетентностей учнів: посібник / за ред. Ляшенка О. І., Жука Ю. О. 
– К.: Педагогічна думка, 2015. – 181 с. 
6. Jevgenija Nevedomska. Quality education in Ukraine // Modern Management: Logistics and Education. 
Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2018; рр. 114-120. 
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2.11. Practical component of preparation of future teachers of informatics  
to career guidance of students on IT-specialty 

 
2.11. Практична складова підготовки майбутніх учителів інформатики  

до профорієнтаційної роботи зі школярами на ІТ-спеціальності 
 
Постановка проблеми. Здатність здійснювати педагогічний супровід процесів 

соціалізації та професійного самовизначення школярів визнано однією з предметних 
(спеціальних фахових) компетентностей учителя інформатики.282 Особливої значущості 
задача формування вказаної компетентності у випускників закладів вищої педагогічної освіти 
набуває через виражену специфіки професійної орієнтації молоді у сучасний період розвитку 
цифрового індустріального суспільства. Кількісні, структурні та якісні тенденції розвитку світу 
професій суттєво впливають на ринок праці і мають бути враховані при визначенні змісту і 
складових як самої професійної орієнтації молоді, так і підготовки педагогів, які будуть 
безпосередньо здійснювати профорієнтаційну роботу у закладах освіти. Тому надзвичайно 
актуальною постає розбудова оновленої системи підготовки вчителів інформатики до 
здійснення профорієнтаційної роботи зі школярами, яка б враховувала особливості й 
тенденції становлення ринку праці, була б здатною своєчасно реагувати на запити та виклики 
сьогодення і навіть деякою мірою їх випереджати. 

Аналіз останніх наукових досліджень. Підготовка майбутніх учителів у системи 
педагогічної освіти України базується на ґрунтовних доробках вітчизняних та зарубіжних 
учених у науково-педагогічній сфері. Так у психолого-педагогічних дослідженнях науковців 
розгорнуто представлено різні аспекти підготовки педагогічних кадрів: питання історії й 
філософії вищої педагогічної освіти (В. Кремень, В. Курило, В. Луговий та інші), методологічні 
засади підготовки фахівців у вищій школі (A. Алексюк, В. Андрущенко, С. Архангельський, 
М. Буланова-Топоркова, Б. Вульфсон, B. Галузинський, А. Гуржій, Л. Гризун, М. Євтух, 
І. Прокопенко, З. Слєпкань, Р. Піонова та інші), проблеми неперервної та ступеневої 
педагогічної освіти (В. Андрющенко, Н. Ничкало, Г. Грищенко, А. Бойко, В. Пащенко, 
П. Одинцов, А. Панарін та інші), педагогічна майстерність (Є. Барбіна, І. Зязюн, О. Лавріненко 
та інші), формування професійної готовності студента закладу вищої педагогічної освіти до 
педагогічної діяльності (І. Глазкова, С. Калаур, Л. Кондратова, О. Мороз, В. Сластьонін та інші), 
педагогічні технології навчання (Н. Тализіна, Т. Ільїна, Н. Кузьміна, В. Полонський, 
Л. Фрідман, М. Кларін, П. Крейтсберг, І. Унт, В. Пітюков, та інші), питання самовдосконалення 
майбутніх педагогів (М. Рогозіна, Л. Кобильнік, Т. Шестакова та інші), педагогічна творчість 
(Л. Білієнко, В. Худяков, Н. Кічук, Б. Красовський, Б. Кобзар О. Кривильов, В. Кан-Калік та інші), 
формування професійної компетентності майбутніх учителів (І. Букрєєва, О. Добудько, 
А. Кирилов, Н. Мурована, Є. Павлютенков, О. Семеніхіна, А. Хуторський, Г. Монастирна та 
інші) тощо. 

Проблеми підготовки майбутніх учителів інформатики до професійної діяльності, 
розвитку інформаційної культури та формування професійних компетентностей 
досліджували Н. Апатова, Л. Білоусова, І. Булах, А. Верлань, Ю. Горошко, A. Гуржій, 
О. Гончарова, О. Данильчук, В Дем’яненко, Ю. Жук, І. Іваськів, В. Ізвозчиков, В. Осадчий, 
В. Руденко, О. Семеніхіна, О. Співаковський, Є. Смірнова-Трибульська, Ю. Триус, Г. Цибко, 
М. Шкіль та інші.  

Методологічні засади здійснення підготовки майбутніх учителів інформатики 
розробляються у працях В. Бикова, М. Жалдака, О. Спіріна, В. Радула, В. Шовкуна, 
С. Овчарова, Н. Морзе та інших. На змісті та особливостях методичної підготовки вчителя 

                                                             
282 Проект стандарту вищої освіти. 014.09 Середня освіта (Інформатика) (бакалавр), с. 6. 

http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2/014.09-serednya-osvita-(informatika)-bakalavr-27.04.2017.docx
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інформатики зосереджені дослідження Н. Балик, Л. Брескіної, Ю. Рамського, С. Семерікова, 
В. Лапінського, М. Лапчика та інших.  

Значний внесок до розробки психолого-педагогічних засад підготовки майбутніх 
учителів до професійної орієнтації школярів зробили І. Ареф’єв, В. Витязєв, В. Зінченко, 
С. Золотухіна, Г. Клімов, Є. Павлютенков, В. Рижов, В. Симоненко, М. Степаненков, 
Б. Ханжарова, В. Харламенко, М. Ховрич, Н. Шадієв, О. Негрівода, Д. Завітренко, М. Чумак, 
І. Чорна, Г. Шліхта, Л. Тименко та інші. 

Разом із тим, попри наявність таких різнобічних напрацювань виявляється 
недостатність досліджень, спрямованих на обґрунтування теоретичних і методичних засад 
професійної підготовки майбутніх учителів інформатики у закладах вищої педагогічної освіти 
до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності та, особливо, її практичної складової. 

Зокрема, у програмах з педагогічної практики (навчальної, навчально-виробничої, 
виробничої та ін.) закладів вищої педагогічної освіти зазначається, що її мета в широкому 
сенсі – оволодіння студентами сучасними методами і формами організації навчально-
виховного процесу в навчальних закладах різних типів, формування у них на базі одержаних 
знань професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної 
роботи в реальних для професійної діяльності умовах, виховання потреби систематично 
поповнювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.283 Однак лише в 
окремих випадках програми педагогічних практик передбачають проведення студентами-
практикантами профорієнтаційної роботи зі школярами.284 За деякими програмами 
профорієнтаційна робота визначається, наприклад, як додаткова виховна робота студентів-
практикантів з учнями в позаурочний час. Отже, під час проходження педагогічних практик 
набуттю майбутніми вчителями інформатики навичок проведення профорієнтаційної роботи 
надається другорядне значення і розглядається як складова виховної роботи студентів-
практикантів з учнями. 

Мета статті: розробка навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх 
учителів інформатики до професійної орієнтації школярів під час педагогічних практик. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Проведене авторами дослідження сутності 
та компонентів готовності майбутнього вчителя інформатики до професійної орієнтації 
школярів у закладах загальної середньої освіти стало підґрунтям створення моделі 
підготовки майбутнього вчителя інформатики до професійної орієнтації школярів на ІТ-
спеціальності.285 Підготовка майбутніх учителів інформатики до професійної орієнтації 
школярів на ІТ-спеціальності спрямовується на формування в них готовності до здійснення 
профорієнтаційної роботи зі школярами на ІТ-спеціальності, а саме мотиваційного, 
когнітивного, практично-діяльнісного та рефлексивного її компонентів.286 Розроблена 
структурно-функціональна модель підготовки майбутнього вчителя інформатики до 
професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності містить цілепокладальний, змістовно-
процесуальний та результативний блоки, які відтворюють багатоетапний процес підготовки 
майбутніх учителів інформатики до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності. На 

                                                             
283 Кравець Л. М. Педагогічна практика як чинник професійного становлення майбутнього вчителя, c. 80-86. 
Педагогічна практика студентів: навчальний посібник для студентів фізико-математичних спеціальностей 
педагогічних вузів, c. 4. Положення про організацію та проведення практик студентів Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, с. 2-3. 
284 Положення про організацію та проведення практик студентів Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка, с. 8-10. 
285 Пономарьова Н. О. Готовність вчителя інформатики до профорієнтаційної роботи на ІТ-спеціальності як 
педагогічна проблема, с. 168-178. 
286 Пономарьова Н. О. Модель підготовки майбутнього вчителя інформатики до професійної орієнтації школярів 
на ІТ-спеціальності інформатики, с. 137-148. 
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кожному із встановлених етапів підготовки (базовому, продуктивному та рефлексивно-
корекційному) здійснюється формування зазначених мотиваційного, когнітивного, 
практично-діяльнісного, рефлексивного компонентів готовності майбутнього вчителя 
інформатики до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності.287 

Відповідно до розробленої моделі схарактеризуємо створене навчально-методичне 
забезпечення практичної складової підготовки майбутніх учителів інформатики до 
професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності – у межах пропедевтичної практики, 
практики з інформаційних технологій та педагогічної практики.  

По-перше, проходження пропедевтичної педагогічної практики студентами-майбутніми 
вчителями інформатики у навчальних планах передбачено на другому та третьому роках 
навчання (4-й та 5-й семестр) і спрямовується на їх ознайомлення з особливостями 
організації навчально-виховного процесу у закладах загальної середньої освіти різного типу, 
усвідомлення значимості наукових знань, отриманих у процесі теоретичної підготовки, у 
розв‘язанні практичних завдань навчання і виховання підростаючого покоління; оволодіння 
технологією і технікою відвідування й аналізу уроків, виховних заходів тощо; оволодіння 
технологією спостереження за навчально-виховною діяльністю, адаптація й особисте 
утвердження майбутніх педагогів у доцільності обрання конкретної професії, формування 
соціальної мотивації подальшої навчальної діяльності.  

Із метою формування готовності майбутніх учителів інформатики до професійної 
орієнтації школярів на ІТ-спеціальності під час пропедевтичної практики слід поповнити 
завдання практики в межах змістових модулів «Ознайомлення з організацією навчально-
виховного роботи у закладі загальної середньої освіти», «Ознайомлення з організацією 
навчально-методичної роботи вчителя-предметника». До таких завдань відносимо вивчення 
стану вирішення на практиці проблеми здійснення профорієнтаційної роботи на ІТ-
спеціальності у закладах загальної середньої освіти, ознайомлення із практичним досвідом 
профорієнтаційної роботи вчителів інформатики. Указані завдання передбачають, окрім 
вивчення навчально-методичної документації, проведення спостережень, анкетування, бесід 
із вчителями та учнями, що сприятиме формуванню в студентів розуміння та усвідомлення 
актуальності цього напряму професійної педагогічної діяльності вчителя, дозволить закласти 
підвалини їх особистих переконань у значущості такої роботи, забезпечить у подальшому 
позитивну мотивацію до проведення ними профорієнтаційної роботи зі школярами на ІТ-
спеціальності.  

За таких умов, під час проходження пропедевтичної педагогічної практики студентами-
майбутніми вчителями інформатики їх робота спрямовується на ознайомлення з 
особливостями організації навчально-виховного процесу у закладах загальної середньої 
освіти різного типу, усвідомлення значимості наукових знань, отриманих у процесі 
теоретичної підготовки, у розв‘язанні практичних завдань навчання і виховання 
підростаючого покоління; оволодіння технологією і технікою відвідування й аналізу уроків, 
виховних заходів тощо; оволодіння технологією спостереження за навчально-виховною 
діяльностю, адаптація й особисте утвердження майбутніх педагогів у доцільності обрання 
конкретної професії, формування соціальної мотивації подальшої навчальної діяльності.  

Наприклад, для виконання вказаних завдань студентам може бути запропоновано 
виконати: 

– складання схеми проведення профорієнтаційної роботи зі школярами у закладі 
загальної середньої освіти (напрями роботи, учасники, зміст роботи); 

                                                             
287 Пономарьова Н. О. Підготовка майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи у 
загальноосвітніх навчальних закладах: монографія, с. 195-215. 
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– аналіз досвіду практики здійснення профорієнтаційної роботи вчителя інформатики 
(напрями, форми, методи, засоби, оцінка успішності); 

– проведення бесіди зі школярами (вибірково) з проблем професійного 
самовизначення. 

Результати виконання наведених завдань мають бути зафіксовані у щоденниках 
студенів з пропедевтичної практики та відображені в індивідуальних звітах з пропедевтичної 
практики. 

Керівниками пропедевтичних практики має здійснюватися сприяння надання 
студентам доступу до відповідних матеріалів з боку адміністрації шкіл та вчителів. На 
підсумкових конференціях має відбуватися обговорення підсумків пропедевтичних практик і, 
зокрема, виконання завдань із вивчення основ профорієнтаційної роботи вчителя-
предметника (Рис. 1). 

 

  
Рис. 1. Фрагмент звітної презентації студентів за результатами  

пропедевтичної практики студентів фізико-математичного факультету  
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2018 р. 

 
Також у професійній підготовці майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної 

роботи чинне місце належить практиці з інформаційних технологій, мета якої – формування у 
студентів-майбутніх учителів інформатики вмінь і навичок застосування інформаційно-
комунікаційних технологій у профорієнтаційній роботі на ІТ-спеціальності з учнями основної 
та старшої школи. Згідно з навчальними планами, термін проходження практики з 
інформаційних технологій – четвертий рік навчання, 7 семестр. 

Основними завданнями практики з інформаційних технологій визначаємо: 
– забезпечення засвоєння студентами основних напрямів застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у профорієнтаційній роботі на ІТ-спеціальності. 
– формування вмінь і навичок використання засобів інформаційно-комунікаційних 

технологій для організації профорієнтаційної роботи на ІТ-спеціальності з учнями основної та 
старшої школи. 

–  вивчення особливостей використання інтерактивних форм профорієнтаційної 
роботи на ІТ-спеціальності з учнями основної та старшої школи. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти за результатами 
проходження практики з інформаційних технологій повинні знати: 

–  інформаційні ресурси мережі Інтернет для профорієнтації учнів основної та старшої 
школи; 

– веб-технології організації групової профорієнтаційної роботи з учнями основної та 
старшої школи; 

– можливості інфографіки для здійснення профорієнтаційної інформації учнів основної 
та старшої школи; 
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– особливості розробки автоматизованих засобів профорієнтаційної діагностики 
інформації учнів основної та старшої школи; 

– специфіку використання тренінгових форм профорієнтаційної роботи з учнями 
основної та старшої школи. 

Під час проходження практики з інформаційних технологій студенти мають набути 
уміння: 

–  застосовувати інформаційні ресурси мережі Інтернет для профорієнтації учнів 
основної та старшої школи на ІТ-спеціальності; 

–  використовувати мережні засоби організації групової профорієнтаційної роботі на 
ІТ-спеціальності з учнями основної та старшої школи; 

–  використовувати сервіси створення інфографіки для підготовки матеріалів для 
здійснення профорієнтаційної інформації учнів основної та старшої школи; 

–  створювати автоматизовані засоби профорієнтаційної діагностики інформації учнів 
основної та старшої школи; 

–  застосовувати тренінгові форми профорієнтаційної роботи з учнями основної та 
старшої школи. 

Зміст практики з інформаційних технологій структурований за шістьма модулями: 
«Організаційно-настановчий блок», «Засоби підтримки профорієнтаційної роботи вчителя 
інформатики на ІТ-спеціальності», «Засоби профорієнтаційного інформування про ІТ-
спеціальності учнів основної та старшої школи», «Використання інформаційно-
комунікаційних технологій для проведення профорієнтаційної діагностики учнів основної та 
старшої школи на ІТ-спеціальності», «Методика організації тренінгів із професійної орієнтації 
учнів основної та старшої школи на ІТ-спеціальності з використанням засобів інформаційно-
комунікаційних технологій», «Захист індивідуальних звітів».  

Під час роботи над першим модулем («Організаційно-настановчий блок») студенти 
ознайомлюються з метою та завданнями практики, графіком роботи, особливостями 
організації самостійної роботи; вивчають специфіку постановка індивідуальних завдань і 
вивчають форми звітності).  

До складу модуля «Засоби підтримки профорієнтаційної роботи вчителя інформатики 
на ІТ-спеціальності» включено теми «Сучасні засоби організації профорієнтаційної роботи 
вчителя інформатики», «Інформаційні ресурси мережі Інтернет з професійної орієнтації 
школярів на ІТ-спеціальності», «Використання веб-технологій для організації групової 
профорієнтаційної роботи з учнями основної та старшої школи». 

Основними темами модуля «Засоби профорієнтаційного інформування учнів основної 
та старшої школи про ІТ-спеціальності» є «Засоби подання професіографії ІТ-спеціальностей», 
«Поняття профорієнтаційної інфографіки та засоби її створення». 

Вивчення модуля «Використання інформаційно-комунікаційних технологій для 
проведення профорієнтаційної діагностики учнів основної та старшої школи на ІТ-
спеціальності» включає роботу над темами: «Сучасні онлайн-методики професійного відбору 
та діагностики на ІТ-спеціальності», «Особливості розробки автоматизованих засобів 
проведення профорієнтаційної діагностики учнів основної та старшої школи на ІТ-
спеціальності». 

Модуль «Методика організації тренінгів з професійної орієнтації учнів основної та 
старшої школи на ІТ-спеціальності з використанням засобів інформаційно-комунікаційних 
технологій» передбачає вивчення тем: «Тренінг як форма профорієнтаційної роботи на ІТ-
спеціальності з учнями основної та старшої школи», «Розробка тренінгів для учнів основної та 
старшої школи на ІТ-спеціальності спеціальності з використанням засобів інформаційно-
комунікаційних технологій». «Проведення тренінгів із професійної орієнтації з учнями 
основної та старшої школи (на базі закладів загальної середньої освіти)».  
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Підсумковий модуль «Захист індивідуальних звітів» включає підготовку студентами 
звітної документації та захист індивідуальних звітів (у формі відкритої конференції). 

У розробленій авторській програмі практики з інформаційних технологій, впровадженій 
на фізико-математичному факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди, виконано її опис, наведено 
мету та завдання, окреслено зміст, визначено її структуру, наведено теми лабораторних робіт 
тощо.288 

Протягом практики студенти-практиканти мають здійснювати підготовку документації: 
–  щоденника практики з інформаційних технологій (із переліком поточних завдань за 

усіма модулями практики, а також опис ходу їх виконання); 
–  друкованих матеріалів про виконання лабораторних робіт (зміст звітів 

встановлюється по кожній лабораторній роботі окремо); 
–  електронних матеріалів до індивідуальних завдань за темами лабораторних робіт; 
–  підсумковий звіт практики з інформаційних технологій (стислий опис результатів 

роботи над модулями практики). 
Оцінювання результатів проходження практики з інформаційних технологій 

проводиться за якістю виконання індивідуальних завдань з урахуванням ступенем прояву 
студентами професійно-значущих якостей особистості (активність, дисциплінованість, 
організованість, сумлінність) та за якістю підготовки всіх видів документації. 

Наведемо приклади завдань для виконання студентами-практикантами. 
– Модуль «Засоби профорієнтаційного інформування учнів основної та старшої 

школи». 
Розробити інфографіку «Обирай світ ІТ!», що представляє професіографічну інформацію 

про деяку ІТ-спеціальність. 
У процесі виконання завдання студенти мають обрати будь-яку ІТ-спеціальність та 

зібрати пакет професіографічних матеріалів про неї. Далі, скориставшись будь-яким із 
сервісів сворення інфографіки студенти розробляють інфографіку «Обирай світ ІТ!» (Рис. 2). 
За результатами презентацій створеної інфографіки проводяться відкриті конкурси. 

 

   

Рис. 2. Приклади профорієнтаційної інфографіки, розробленої студентами фізико-
математичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2018 р. 

 
– Модуль «Використання інформаційно-комунікаційних технологій для проведення 

професійного відбору та діагностики учнів основної та старшої школи на ІТ-спеціальності». 
Розробити автоматизований засіб профорієнтаційної діагностики на ІТ-спеціальності. 
Для виконання завдання студенти мають обрати будь-яку методику профорієнтаційної 

діагностики на ІТ-спеціальності та, проаналізувавши можливості сервісів для створення 
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автоматизованих засобів профорієнтаційної діагностики, дібрати сервіс, використання якого 
доцільне для обраної методики. В обраному сервісі студенти розробляють автоматизований 
засіб профорієнтаційної діагностики на ІТ-спеціальності (чи його окремі модулі). Студентам 
пропонується підготувати інструкцію до використання засобу та виконати апробацію 
створеного засобу (у малих групах) та презентувати його. 

– Модуль «Методика організації тренінгів з професійної орієнтації учнів основної та 
старшої школи на ІТ-спеціальності з використанням засобів інформаційно-комунікаційних 
технологій.» 

У межах цього модулю студентам пропонуються такі завдання: 
1. Колективно розробити «Конструктор тренінгу з профорієнтації». 
Для виконання завдання студенти-практиканти одержують доступ для спільної роботи з 

файлом конструктора, заповнюють розділи конструктора, презентують зібрані матеріали, 
апробують проведення окремих вправ (див. Рис. 3). 

 

Вступна частина профорієнтаційного тренінгу 

№ Назва вправи Короткий опис 
Посилання на інформаційне 

джерело 

    

Основна частина профорієнтаційного тренінгу 

№ 
Назва профорієнтаційної 

гри 
Короткий опис 

Посилання на інформаційне 
джерело 

    

Завершальна частина профорієнтаційного тренінгу 

№ Назва вправи Короткий опис 
Посилання на інформаційне 

джерело 

    

Рис. 3. Макет конструктора тренінгу 
 
2. Скласти план-конспект проведення тренінгу з профорієнтації. 
Для виконання завдання студенти заздалегідь одержують розподіл по класам для 

проведення тренінгу (за координацією викладача-керівника практики); визначають мету та 
завдання тренінгу; розробляють та обговорюють в групі план тренінгу; готують план-конспект 
проведення тренінгу, матеріали до проведення тренінгу; презентують та обговорюють 
розробку у групі. 

3. Апробувати тренінг з профорієнтації на ІТ-спеціальності для учнів основної та старшої 
школи(на базі закладів загальної середньої освіти). 

Студенти під керівництвом викладача та за згодою адміністрації закладу загальної 
середньої освіти проводять тренінги з профорієнтації на ІТ-спеціальності для учнів основної 
та старшої школи (на базі закладу).  

Слід особливо відзначити, що це завдання щодо апробації власних навчально-
методичних наробок з професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності в реальних умовах 
навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі надають практиці особливої 
значущості та обумовлюють надзвичайно відповідальне ставлення студентів-практикантів до 
виконання завдань практики (Рис. 4, 5).  
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Рис. 4. На фото – профорієнтаційна гра з 

учнями в школі 

 
Рис. 5. На фото – підбиття підсумків 

тренінгу з учнями в школі 
 
Обов’язковою складовою завдання є виконання самоаналізу тренінгу (Рис. 6). 
 

№ Питання для самоаналізу 

1 
Загальна структура 

тренінгу 
Дотримання основних вимог до проведення тренінгу, його структури. 

2 
Реалізація основної 

мети тренінгу 
Досягнення мети та завдань тренінгу (у цілому) 

3 
Розвивальний 

аспект тренінгу  

Залучення учасників до здійснення основних розумових операцій, 
подолання посильних труднощів, розвиток пізнавальної самостійності й 
послідовності, науковості зв’язку теорії з практикою, міцність знань 

4 
Дотримання 

основних правил 
проведення 

Принцип наочності, свідомості й активності в роботі, доступності й 
посильності, систематичності й послідовності, науковості, зв’язку теорії з 
практикою, міцність знань 

5 Методи навчання 

Методи ведення нового матеріалу, закріплення та вироблення вмінь та 
навичок, контролю, відповідність методів меті, специфіці теми, 
залежність вибору методів навчання від матеріальної оснащеності 
кабінету. 

6 
Виховний аспект 

тренінгу 

Використання виховних можливостей змісту навчального матеріалу, 
формування світогляду, зв’язок із життям, виховання сумлінного 
ставлення до праці, навчання, використання виховної можливості 
оцінки, виховний вплив особистості тренера. 

7 Тренер 
Підготовка до тренінгу, план-конспект, уміння організувати різні види 
діяльності, контакт із учасниками, індивідуальний підхід до учасників, 
значення теми, захопленість нею, зовнішній вигляд тренера 

8 Учасники 

Активність на різних етапах тренінгу, види діяльності, культура мови, 
дисципліна, ставлення до тренера, динаміка працездатності, моменти 
найвищої активності, зниження працездатності, їхні причини, рівень 
сформованості вміння вчитися. 

9 Умови проведення 

Приміщення, його оснащеність, меблі, дотримання рекомендацій до 
розташування учасників, можливість забезпечити вільний рух учасників 
за потребою тренінгових вправ, вплив гігієнічних умов на динаміку 
працездатності учасників. 

10 Особисті враження  

Рис. 6. Схема самоаналізу тренінгу з профорієнтації. 
 
Так, наприклад, у жовтні 2018 року на базі Харківської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 142 студентами 4-го курсу фізико-математичного факультету ХНПУ 
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імені Г. С. Сковороди, 2018 р.було проведено тренінги з професійної орієнтації на ІТ-
спеціальності для учнів 8-10-х класів. Для проведення тренінгів учні були об’єднані у 
тренінгові групи (10-12 осіб), для кожної із яких у відповідності до вікових особливостей 
студенти-тренери підготували окремі плани-конспекти та комплекти тренінгових матеріалів. 
Тривалість тренінгів – 45 хвилин, структурою тренінгів передбачалося проведення вступної 
частини (знайомства, оголошення правил, формулювання очікувань), основної частини 
(інтерактивних профорієнтаційних вправ та ігор профорієнтаційної діагностики) та 
завершальної частини (рефлексії та підбиття підсумків). 

Опитування учнів шкіл, що проводилися по завершенню тренінгів, підтвердили 
доцільність проведення таких профорієнтаційних заходів та їх позитивний вплив на 
формування готовності школярів до свідомого вибору професії (див. Рис. 4). 98% учнів, що 
взяли участь у тренінгах оцінили їх як корисну та цікаву для них форму профорієнтаційної 
роботи. 87% школярів указали в анкетах, що взагалі відчувають брак знань про сучасні види 
професійної діяльності (зокрема, й про ІТ-професії), 48% учнів до початку тренінгів виявилися 
мало обізнаними щодо шляхів успішного вибору професії. 95% опитуваних зазначили, що в 
ході тренінгів одержали нову для них профорієнтаційну інформацію, а 78% висловили 
бажання отримати й надалі допомогу у питаннях професійного самовизначення (Рис. 7, 8). 

 

 
Рис. 7. На фото – практиканти – учасники 

конкурсу-захисту 
інфографіки «Світ ІТ-професій» 

 
Рис. 8. На фото – «Карта вражень» учнів 

за підсумками тренінгу. 

 
Зауважимо, що особливістю самої практики є безпосереднє використання в її 

проведенні тренінгових методик, що традиційно викликає значний інтерес студентів та 
сприяє успішному виконанню завдань практики (див. Рис. 9). Кожен із днів практики 
проходить у формі тренінгу, присвяченого конкретній темі. Основними перевагами 
запровадження під час практики такого інтерактивного методу навчання є можливість 
«занурити» студентів-учасників до проблеми, що ставиться; пробудження в них пізнавальних 
інтересів, стимулювання мотивації, активізація пізнавальної діяльності; створення умов для 
ефективної взаємодії студентів-учасників з викладачем-тренером та між собою; можливість 
одержання негайного зворотного зв’язку між учасниками; підтримка сприятливої 
психологічної атмосфери та ін. 

У відповідності до навчальних планів на четвертому році навчання у 8-му семестрі 
майбутні вчителі інформатики проходять педагогічну практику в закладах загальної 
середньої освіти, метою якої є залучення студентів до самостійної творчої педагогічної 
діяльності, формування системи педагогічних умінь і навичок педагогічної діяльності в 
умовах, оптимально наближених до роботи за фахом, розвиток у студентів умінь та навичок 
самостійного проведення навчально-виховної роботи з учнівським колективом та окремими 
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учнями, спонукання студентів до професійного самовдоволення, педагогічної творчості й 
науково-дослідницької діяльності. 

  
Рис. 9. На фото – підготовка та презентація студентами студентів фізико-

математичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди матеріалів практик, 2017-2018 р. 
 

Проведення профорієнтаційної роботи зі школярами на ІТ-спеціальності як однієї із 
складових професійної діяльності вчителя інформатики наразі чинними програмами 
педагогічної практики не передбачено, тому видається необхідним уточнити програму 
практики, доповнити такими завданнями, які дозволять студентам оволодіти вміннями та 
навичками:  

–  упровадження сучасних ефективних форм, методів та засобів профорієнтаційної 
роботи зі школярами на ІТ-спеціальності;  

–  виділення у навчальному матеріалі шкільного курсу інформатики новітні засоби 
профорієнтаційної роботи та органічно включати їх до навчального процесу;  

–  критичного аналізу відповідності змісту своєї профорієнтаційної роботи зі 
школярами на ІТ-спеціальності суспільним умовам та вимогам поточного стану ринку праці. 

Для забезпечення досягнення вказаної мети змістовий модуль педагогічної практики 
«Навчально-методична робота» поповнено темою «Організація профорієнтаційної роботи 
вчителя інформатики», у межах якої студентам пропонуються завдання, пов’язані із 
розробкою та проведенням різних видів заходів з професійної орієнтації школярів на ІТ-
спеціальності та їх подальшим аналізом. Отже, студенти-майбутні вчителі інформатики 
матимуть змогу набути спеціальних умінь та навичок практичного здійснення системної та 
цілеспрямованої профорієнтаційної роботи з школярами на ІТ-спеціальності та одержать 
власний досвід такої діяльності (див. Рис. 10). 

 
Рис. 10. Зміст завдань до педагогічної практики для майбутніх учителів інформатики 
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Особливістю цієї педагогічної практики є те, що вона відбувається на останньому 
четвертому році навчання студентів-бакалаврів у закладі вищої педагогічної освіти (у 8-му 
семестрі). Тому вона зорієнтовується переважно на коригування й удосконалення підготовки 
студентів щодо здійснення профорієнтаційної роботи і школярами на ІТ-спеціальності, на 
формування їх здатності до рефлексії й самостійного професійного вдосконалення у 
зазначеному напрямі. 

Наведемо приклади завдань, які поповнюють програму педагогічної практики: 
– проаналізувати поточний стан проблеми професійного самовизначення учнів (в 

межах класу) в напрямі ІТ-спеціальностей (провести анкетування та виконати аналіз його 
результатів) (Рис. 11); 

 

 
 

 
Рис. 11. Приклади анкет для школярів, пам’яток для школярів та фрагмент плану-

конспекту уроку-гри 
 
– підготувати комплект навчально-методичних матеріалів до здійснення професійної 

інформації учнів про ІТ-спеціальності на уроках інформатики; 
– розробити план-конспект та провести для учнів (в межах класу) позакласний захід з 

професійної орієнтації на ІТ-спеціальності; 
– розробити план-конспект та провести індивідуальну профорієнтаційну консультацію 

щодо вибору професій з ІТ-сфери для учня (вибірково). 
– підготувати методичні матеріали для батьків з професійної орієнтації школярів на ІТ-

спеціальності. 
За координацією викладачів-керівників практики студентам-практикантам у закладах 

загальної середньої освіти за потребою під час педагогічної практики має надаватися 
своєчасна допомога як з боку вчителів інформатики, так і з боку класних керівників, шкільних 
психологів, соціальних педагогів та адміністрації школи щодо різних аспектів здійснення 
профорієнтаційної роботи з учнями (надання інформації про учнів, сприяння проведенню 
профорієнтаційної діагностики та консультування, організація роботи з батьками тощо). 

Для вивчення навчальних дисципліни модулів, що були уведені до навчальних 
дисциплін, авторами створено комплект навчально-методичних матеріалів: робочі 
програми, матеріали лекційних занять, методичні вказівки до проведення лабораторних і 
практичних занять, переліки літератури, тематика індивідуально-дослідницьких завдань, 
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питання до контролю знань, комплект демонстраційних матеріалів; підготовлено комплекти 
нормативних документів та матеріалів для обговорення; сформовано бібліотеку Інтернет-
ресурсів, зорієнтованих на підтримку профорієнтаційної діяльності вчителя; розроблено 
завдання для студентів на період педагогічних практик та практики з інформаційних 
технологій, створено авторський тематичний блог та інше. 

Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. Таким чином, отримання на 
усіх етапах підготовки майбутнього вчителя інформатики власного практичного досвіду 
здійснення профорієнтаційної роботи зі школярами на ІТ-спеціальності під час 
пропедевтичної практики, практики з інформаційних технологій та педагогічної практики є 
вагомою складовою успішності його професійної підготовки. Для цього зміст педагогічної 
практики, пропедевтичної практики має бути розширений завдяки поглибленню змісту 
окремих модулів в теоретичній і практичних частинах, а також шляхом уведення додаткових 
модулів, впровадження спеціальної програму практики з інформаційних технологій. 
Перспективними напрямами подальших наукових досліджень уявляється розробка 
навчально-методичних матеріалів для учителів інформатики з професійної орієнтації 
школярів на ІТ-спеціальності та впровадження одержаних результатів до практики 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації учителів.  

 
 

Література: 
1. Проект стандарту вищої освіти. 014.09 Середня освіта (Інформатика) (бакалавр) URL: 
http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/naukovo-metodichna-rada-ministerstva/proekti-
standartiv-vishhoyi-osviti.html (дата звернення 19. 07. 2019 р.). 
2. Кравець Л. М. Педагогічна практика як чинник професійного становлення майбутнього вчителя. 
Педагогічні науки. 2012. Вип. 55. С. 80-86. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2012_55_16. 
3. Педагогічна практика студентів: навчальний посібник для студентів фізико-математичних 
спеціальностей педагогічних вузів / уклад. Н. І. Труш, Б. Б. Беседін, Р. В. Олійник, В. М. Рибєнцев, 
О. М. Сипченко, В. П. Саврасов, В. В. Волков; за ред. В. І. Сипченка. Слов’янськ, 2010. 63 с. 
4. Положення про організацію та проведення практик студентів Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. URL: http://info.elr.tnpu.edu.ua/fizmat/pract 
(дата звернення 19. 07. 2019 р.). 
5. Пономарьова Н. О. Готовність вчителя інформатики до профорієнтаційної роботи на ІТ-
спеціальності як педагогічна проблема. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. № 59 (3). 
С. 168-178. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1614/1198. 
6. Пономарьова Н. О. Модель підготовки майбутнього вчителя інформатики до професійної 
орієнтації школярів на ІТ-спеціальності інформатики. Педагогіка та психологія: зб. наук. пр. Харків: 
ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. Вип. 58. С. 137-148. 
7. Пономарьова Н. О. Підготовка майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи у 
загальноосвітніх навчальних закладах: монографія. Х.: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2018. 325 с. 
8. Пономарьова Н. О. Практика з інформаційних технологій: навчальний посібник для студентів 
спеціальності «Інформатика». Харків: ФОП Петров В. В., 2018. 64 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2/014.09-serednya-osvita-(informatika)-bakalavr-27.04.2017.docx


203 

2.12. Digitization of the experiment in natural sciences as a means of information  
and digital competence formation of specialists in professional education 

 
2.12. Оцифрування експерименту з природничих наук як засіб формування  

інформаційно-цифрової компетентності фахівців професійної освіти 
 
Вступ. Вектор становлення української освіти в ХХІ столітті визначається ідеями сталого 

розвитку суспільства та рядом нормативних документів. Серед них Національна стратегія 
розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр., Закон України «Про освіту», Закон України «Про 
вищу освіту», Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Концепція нової 
українського школи, Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, 
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, Концепція розвитку 
цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки, Концепція розвитку 
педагогічної освіти та окремі наказиі розпорядження Міністерства освіти і науки України. 

Переважна більшість із них визначаєосвіту як інноваційну галузь спрямовану на 
формування гармонійно розвиненої особистості здатної до самореалізації в умовах 
сучасного техногенно-інформаційного суспільства. 

Інноваційність освіти – це постійний пошук нового результату, цікавих методичних 
розв’язків, які спонукаютьсуб’єктів навчання до освітнього процесу. Поняття інноваційності в 
закладі освіти є ілюзорним, оскільки певні явища, функціональні залежності та методи 
навчання вже здебільшого відкриті, створені. Проте залигається поле діяльності пов’язане із 
модернізацією засобів навчання289. 

В умовах стрімкого розвитку техногенно-інформаційного суспільства особливо гостро 
постає проблема удосконалення освітнього процесу з природничих наук (ПН) та підвищення 
зацікавленості суб’єктів навчання до опанування знань саме з цього циклу предметів. Це 
перш за все пов’язано з тим, що фізика і техніка впродовж багатьох століть (ХХІ століття не є 
виключенням) були і залишаються рушійними силами в розвитку науково-технічного 
прогресу і як наслідок становлення сучасної наукової картини світу. 

Мета дослідження передбачає окреслення спектру сучасних засобів навчання, які 
сприяють удосконаленню освітнього процесу з ПНв умовах техногенно-інформаційного 
суспільства. 

Проблемою удосконалення освітнього процесу з ПН займалися М. Б. Літвінова, 
Н. В. Подопригора, Б. А. Сусь, О. М. Трифонова, О. М. Царенко та ін., зокрема, з акцентом на 
проблемі інновацій – П. С. Атаманчук290, Р. І. Швай291 та ін. Приділяли увагу сучасним засобам 
навчання ХХІ століття П. С. Атаманчук, В. П. Вовкотруб, В. Ф. Заболотний, А. М. Кух, 
В. В. Мендерецькийта ін. За цих умов ми вважаємо за доцільне розглянути можливість 
комплексного поєднання ідей використання цифрових засобів навчання з метою 
удосконалення освітнього процесу з ПН. 

Результати дослідження. Проведені нами дослідження, аналіз праць науковців 
показують, що інтерес суб’єктів навчання до освітнього процесу здебільшого спостерігається 
лише тоді, коли є зв’язок між змістом навчального матеріалу, засобами, методами навчання і 
реальним життям. 

Суспільство живе в епоху тотальної цифровізації всіх сфер діяльності особистості, 
починаючи від побутових потреб і закінчуючи високо технологічними виробництвами. 

                                                             
289 Швай Р. І. (2018) Інноваційні процеси в сучасній освіті, с. 129. 
290 Атаманчук П. С. (1999): Інноваційні технології управління навчанням фізики, с. 100. 
291 Швай Р. І. (2018) Інноваційні процеси в сучасній освіті, с. 130. 
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Цифровізація – насичення фізичного світу електронно-цифровими пристроями, 
засобами, системами та налагодження електронно-комунікаційного обміну між ними, що 
фактично уможливлює інтегральну взаємодію віртуального та фізичного, тобто створює 
кіберфізичний простір292. 

Нині ж ми спостерігаємо значне відставання освітянської галузі від рівня розвитку 
науки293 і техніки294. Тобто має, власне кажучи, цифровий розрив. 

Цифровий розрив (цифрова нерівність) – нерівність у доступі до можливостей в 
економічній, соціальній, культурній, освітній галузях, які існують або поглиблюються в 
результаті неповного, нерівномірного або недостатнього доступу до комп’ютерних, 
телекомунікаційних та цифрових технологій295. 

Виходячи з того, що невід’ємною складовою освітнього процесу з ПН є навчальний 
експеримент296, то вважаємо в контексті пошуку інновацій в освітньому процесі ПН зробити 
акцентсаме на ньому. 

Експеримент – фундаментальний спосіб наукового дослідження, метод вивчення 
природного чи суспільствознавчого явища в штучно створених (лабораторних) умовах із 
метою з’ясування процесу його розвитку, є найбільш ефективним і дієвим засобом 
пізнання297. Експеримент має ряд особливостей (рис. 1). 

Перевірка гіпотез і висновків теорії входить до основних завдань експерименту, що має 
фундаментальне і прикладне значення. Він є критерієм природничо-наукової істини, 
основою наукового пізнання навколишнього світу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Особливості експерименту, як методу наукового дослідження 
 
Нами досліджувались можливості проведення навчального експерименту з 

використанням саморобних приладів298, новітнього обладнання PHYWE299, моделювання 

                                                             
292 Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 (2018), с. 2. 
293 Садовий, М. І., Трифонова, О. М. (2016): Сучасна фізична картина світу, с. 98. 
294 Садовий, М. І., Трифонова, О. М. (2013): Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття, 
с. 365. 
295 Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 (2018), с. 6. 
296 Садовий М. І., Вовкотруб В. П., Трифонова О. М. (2013): Вибрані питання загальної методики навчання 
фізики, с. 152. 
297 Карпенков С. Х. (2003): Концепциисовременногоестествознания, с. 211. 
298 Садовий, М. І., Сергієнко, В. П., Твердохліб, І. А. (2008): Постановка дослідів з оптики з використанням 
саморобного обладнання,с. 286. 

Дослідник самостійно організовує умови його проведення з 
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В експерименті можливі кількісні та якісні зміниз метою виокремлення 
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Зростання ролі моделювання теорії при підготовці до експерименту 

Зростання точності технічних та інформаційно-цифрових ресурсів експерименту 
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фізичних явищ300 і процесів301. Нині на порядок денний посталонове покоління засобів 
навчання. Серед них: 

– різноманітні гаджети (зокрема смартфони, які є у переважної більшості суб’єктів 
навчання). У ХХІ століття смартфон перестав виконувати роль лише засобу телефонного 
зв’язку. Вони стали просто незамінним помічником у повсякденному житті. Молодь не 
уявляє життя без цих гаджетів. Тож, на нашу думку, слід перетворити їх із іграшки на 
вимірювальний прилад, за допомогою якого можна виконувати ряд фізичних дослідів. 

Більшість сучасних смартфонів302 наповнені декількома внутрішніми датчиками (Рис. 2): 
– хмарні технології, які дають змогу з метою подолання цифрового розриву створити 

освітнє середовище, яке б задовольняло сучасним вимогам організації освітнього процесу з 
ПН. Проведені дослідження показали, що таким середовищем є хмаро орієнтоване освітнє 
середовище (ХООС)303. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Датчики та інструменти, які містяться у смартфони 
 
Особливостями даного середовища є: 
1. Гнучкість – учень може взаємодіяти з учителем індивідуально, займатися у зручному 

для себе місці у своєму власному темпі і ритмі, приділяти кожній темі (уроку) стільки часу, 
скільки потрібно для засвоєння навчального матеріалу304. 

2. Структурованість – систематизація навчальних матеріалів, відповідно до 
навчальних планів і програм305. 
                                                                                                                                                                                                          
299Слюсаренко, В. В., Садовий, М. І. (2013): Методичне забезпечення виконання лабораторних робіт з механіки 
із новітнім обладнанням «PHYWE», с. 10. 
300Хомутенко, М. В., Садовий, М. І., Трифонова, О. М. (2015): Комп’ютерне моделювання процесів в атомному 
ядрі, с. 82 
301 Садовий М. І., Руденко Є. В. (2007): Використання мультимедійних технологій у фізичному експерименті з 
ядерної фізики, с. 281. 
302 Дробін А. А. (2019): Використання ресурсів смартфону в освітньому процесі з фізики, с. 149. 
303 Садовий, М. І., Подопригора, Н. В., Рєзіна, О. В., Трифонова, О. М., Хомутенко, М. В. (2019): Хмаро орієнтовані 
освітні середовища у навчанні фізики та інформатики, с. 139. 
304 Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища (2015), с. 26. 
305 Там же, с. 26. 
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3. Інтерактивність – використання 3К-технологій (комунікації, співпраці, кооперації) 
для обміну та опрацювання різноманітних даних306. 

4. Персоналізація – все навчання зорієнтоване на розвиток індивідуальних 
особливостей та потреб учня307. 

5. Вмотивованість – учень має бути мотивований, працьовитий, мати вміння і 
бажання працювати самостійно308. 

6. Нова роль вчителя – координатора персоналізованого розвитку учня та 
неперервного особистого розвитку309. 

7. Інноваційна діяльність учня – активна, динамічна, розумова і емоційна діяльність 
учня з використанням хмарних технологій як під час навчання, так і під час виконання 
домашніх робіт310.  

8. Доступність – надання освітнього контенту здобувачам освітніх послуг у будь-який 
час, будь-якому місці, з будь-якого пристрою311. 

9. Колективність – групова, парна робота312.  
10. Різноманітність – наявність різних видів освітнього контенту (теоретичний 

матеріал, презентації, тести, лабораторні роботи, комп’ютерні моделі, навчальні комп’ютерні 
програми з атомної і ядерної фізики)313. 

11. Мобільність – швидка адаптація до запитів техногенно-інформаційного суспільства  
– адитивні технології (3D-друк). 3D-друк все більше входить у освітнє життя, 

перетворюючись з вузькоспрямованої і дорогої послуги в незамінного помічника для 
професіоналів різних сфер діяльності. На даний момент існує велика кількість технологій 3D-
друку від «паперового пресування» до «вакуумного плавлення», заснованих на принципі 
пошарового створення матеріального об’єкту314. 

За цих умов варто зауважити, що змінюється сама сутність підходу до змісту 
навчального експерименту.  

Природничо-науковий експеримент передбачає фізичне моделювання досліджуваного 
об’єкту, поєднання з комп’ютерним керуванням і умовами його проведення. З цією метою 
моделюючі об’єкти конструюються одночасно зі спеціальними установками й пристроями: 
прискорювачами, радіотелескопами, спектрометрами, комп’ютерами, барокамерами, 
термостатами, магнітними пастками та ін., що забезпечують умови їхньої роботи. Нині 
моделювання набуває виключного характеру в дослідженнях315. 

Ми вважаємо за доцільне приділити йому окрему увагу під час освітнього процесу з ПН. 
Проведені нами дослідження використання 3D-моделювання під час професійної 

підготовки майбутніх учителів технологій316 показали його ефективність. 
Тож поширюючи цей досвід на ряд інших спеціальностей, для яких цикл ПН входить до 

нормативної частини навчального плану, вважаємо за доцільне зупинитися на ряді 
особливостей організації освітнього процесу з використанням 3D-моделювання. 

                                                             
306 Там же, с. 26. 
307 Там же, с. 26. 
308 Там же, с. 26. 
309 Там же, с. 27. 
310 Там же, с. 27. 
311 Садовий, М. І., Подопригора, Н. В., Рєзіна, О. В., Трифонова, О. М., Хомутенко, М. В. (2019): Хмаро орієнтовані 
освітні середовища у навчанні фізики та інформатики, с. 139. 
312 Там же, с. 139. 
313 Там же, с. 139. 
314 Косяк І. В. (2018): Інноваційні технології в індустрії моди – 3D-друк, с. 118. 
315 Карпенков С. Х. (2003): Концепции современного естествознания, с. 213. 
316 Садовий М. І. Професійна підготовка майбутніх учителів технологій з використанням 3D-моделювання. 
с. 108. 
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Спектр використання 3D-моделювання при цьому досить широкий: 
– курс матеріалознавства: у процесі виконання лабораторної роботи на тему: 

«Дослідження механічних властивостей неметалевих матеріалів» студенти самостійно 
готують досліджуваний зразок використовуючи технологію 3D-друку317; 

- фізика (за професійним спрямуванням): при вивченні пружних властивостей твердих 
тіл; 

- основи робототехніки: під час виконання лабораторного модуля з розділу «Адитивні 
технології»; 

- основи системи автоматизованого проектування в технологічній освіті: при розгляді 
нових матеріалів та декору до виготовлення одягу. 

Моделювання – метод дослідження об’єктів пізнання за їхніми моделями; побудова й 
вивчення моделей реальних предметів і явищ (органічних і неорганічних систем, інженерних 
пристроїв, різноманітних процесів фізичних, хімічних, біологічних, соціальних) і 
конструйованих об’єктів для визначення або поліпшення їхніх характеристик, раціоналізації 
способів їхньої побудови, керування ними та ін.318 

В освітньому процесі з ПН використання 3D-моделювання варто реалізовувати в межах 
виконання студентами індивідуальних науково-дослідних проектів. 

Базовими умовами використання 3D-моделювання є: наявність необхідного 
матеріально-технічного забезпечення, відповідний рівень професійної компетентності 
викладача, а також достатній рівень сформованості як у викладача, так і у студентів 
інформаційно-цифрової компетентності. Процес залучання студентів до 3D-моделювання в 
курсі ПН ми пропонуємо розпочинати з використання готових програмних продуктів 
розміщених, наприклад, на сайті https://www.thingiverse.com/. 

Далі за допомогою будь-якої зручної програми, наприклад, Slic3r (https://slic3r.org/) ми 
маємо змогу переглянути задану 3D-модель пошарово. Кожен шар складається з певних 
шляхів, за якими буде рухатися кінчик сопла екструдера, щоб надрукувати задану нам 
деталь. Усі ці шляхи записуються автоматично в G-код319. 

При роботі з принтером в автоматичному режимі попередньо можна відредагувати: 
максимальну та мінімальну межі температури для екструдера та нагрівального дна, 
початкові положення відносно кінцевих вимикачів, швидкості та кроки моторів, діаметр 
прутка. Також можна налаштувати режими автоматичного підігріву для певних видів 
пластику, перевірити управління всіма системами в режимі реального часу та робочу 
здатність принтера320. Під час роботи принтера на його дисплеї відображаються температури 
екструдера та нагрівального дна на даний момент часу, а також у відсотках ступінь готовності 
надрукованого об’єкту (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Інтерфейс дисплея принтера 

                                                             
317 Цідило І. М., Замора Я. П. (2018): Застосування технології 3D-друку на заняттях з основ матеріалознавства, 
с. 182. 
318 Соціолого-педагогічний словник (2015): с. 209. 
319 Сальніков О. В., Мартинюк О. С., Шолом П. С. (2016): Технології виготовлення та використання 3D-принтера, 
с. 41. 
320 Там же, с. 42. 

https://www.thingiverse.com/
https://slic3r.org/
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На Рисунку 4 представленізразки конструкцій виготовлених на 3D-принтері у 
Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти Інституту педагогіки 
Національної академії педагогічних науку Центральноукраїнському державному 
педагогічному університеті імені Володимира Винниченка під час опанування курсу «Основи 
робототехніки». 

 

 
Рис. 4. Зразки конструкцій виготовлених на 3D-принтері у Центральноукраїнському 

державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка 
 
Висновки. Використання в освітньому процесі з ПН3D-моделювання забезпечує 

підвищення зацікавленості студентів, сприяє розвитку абстрактного мислення, покращує 
рівень формування предметної, фахової та інформаційно-цифрової компетентності. 

Перспективи подальших досліджень ми пов’язуємо з розширенням спектру 
використання інноваційних цифрових технологій в освітньому процесі. 
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2.13. Modern methods of forming gnostic skills future artists' teachers during plein-air practice 
 
2.13. Сучасні методи формування гностичних умінь майбутніх учителів-художників  

під час пленерної практики 
 
Реформування та оновлення української художньо-педагогічної вищої освіти наразі 

неможливі без вирішення проблеми розвитку творчої особистості майбутнього вчителя, що 
базується на формуванні знань, умінь і навичок, активної життєвої позиції, якісного й міцного 
базису педагогічної майстерності. Професійна підготовка майбутніх учителів-художників 
вимагає сформованості у них практичних образотворчих умінь і навичок, наявності глибоких 
знань з педагогіки, психології, мистецтвознавства, високого рівня загальної культури, 
творчості у власній роботі. 

Ефективність майбутньої педагогічної діяльності вчителя образотворчого мистецтва в 
першу чергу залежить від рівня сформованості його професійних умінь. В «Українському 
педагогічному словнику» зазначається, що «уміння – це здатність належно виконувати певні 
дії, заснована на доцільному використанні людиною набутих знань і навичок».321  

Уміння не можливе без використання раніше набутого досвіду та міцних знань. З 
позицій фізіології процес утворення вмінь відбувається під час аналітико-синтетичної 
діяльності кори великих півкуль головного мозку. Саме в той момент створюються, а також 
закріплюються асоціації між поставленим завданням та знаннями, необхідними для його 
виконання, тобто відбувається застосуванням знань на практиці. 

Науковці виділяють різні структурні складові професійних умінь учителя. Проте, 
більшість (О. Зимовець, І. Когут, Н. Кузьміна, В. Стрельніков та інші) виокремлюють, як 
базовий, саме гностичний компонент, пов’язаний з пізнавальними здібностями, 
накопиченням знань, їх аналізом та систематизацією. 

Як стверджують психологи здатність до пізнання пов’язана з гностичними емоціями. 
Так Б. Додонов серед різних емоцій, притаманних людській особистості виокремлює 
гностичні, підкреслюючи, що саме вони пов’язані з потребою в пізнавальній гармонії, 
прагненням щось зрозуміти, пізнати, бажанням долати суперечності у судженнях, усе 
систематизувати тощо.322  

На думку Н. Кузьміної гностичний компонент включає у себе вміння, пов’язані зі 
сферою знань учителя, а саме: змісту та способів впливу на учнів; вікових та індивідуально-
типологічних особливостей учнів; особливостей процесу та результатів власної діяльності, її 
переваг та недоліків.323 

Продовжуючи цю думку, І. Когут розкриває гностичний компонент як уміння 
актуалізувати фахові знання відповідно до умов, що змінилися; прогнозувати й вибудовувати 
взаємодію з учнями; об’єктивно оцінювати свої сильні й слабкі сторони в плані можливостей 
суб’єктивного професійного контролю; визначати ефект свого власного впливу на учнів.324 

Професія вчителя образотворчого мистецтва включає у себе комплексні художньо-
педагогічні вміння зі складною багатокомпонентною структурою. Ми визначаємо художньо-
педагогічні вміння майбутніх учителів образотворчого мистецтва як здатність 
особистості виконувати комплексні дії на основі опанованих художньо-педагогічних знань, 
набутого досвіду й емоційно-ціннісного ставлення до педагогічної професії та мистецтва, 
що забезпечують ефективне здійснення нею самостійної образотворчої діяльності, 

                                                             
321 Український педагогічний словник, p. 338. 
322 Загальна психологія, p. 228. 
323 Психологическая структура деятельности учителя, p. 40. 
324 Формування професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителя. 
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художнього навчання та виховання учнів. А в їх структурі виокремлюємо такі компоненти: 
гностичний, проектувальний, конструктивний, комунікативний та організаційний.325  

Однак, у даній публікації зосередимо увагу на розкритті фундаментального компоненту 
структури, а саме гностичних уміннях майбутнього учителя-художника та методиці їх 
формування, що визначаємо як основну мету статті. 

Методичні основи навчання майбутніх учителів образотворчого мистецтва ґрунтуються 
на міцному базисі, яким виступають художні та педагогічні знання й уміння, що необхідно 
формувати комплексно для забезпечення повноцінного оволодіння фаховою майстерністю. 

Розкриваючи основний зміст художніх знань, зазначимо, що студенти в процесі 
художньо-творчої практичної підготовки мають застосовувати такі фахові знання: 

 мистецтвознавчі – знання творчості видатних пейзажистів, а також жанрів, стилів, 
манери та техніки виконання пейзажних композицій у світовому мистецькому доробку; 

 конструктивні – знання законів, правил, засобів та прийомів відображення 
тривимірного простору на двовимірній площині художнього твору, лінійної перспективи, 
пластичної анатомії та механіки рухів; 

 кольорознавчі – знання теорії кольору, законів повітряної перспективи та світлотіні; 

 композиційні – знання законів композиції, закономірностей «золотого перетину»; 

 технологічні – знання існуючих художніх технологій і способів їх застосування, 
хімічних та оптичних властивостей різноманітних художніх матеріалів; 

 методичні – знання оптимальної послідовності виконання художньо-творчого 
завдання та засобів мотивації учнів до самостійної художньої діяльності. 

У нашому дослідженні виділяємо такі педагогічні знання, що необхідні вчителю-
художнику для повноцінної професійної діяльності: 

 дидактичні – знання методологічних основ і категорій педагогіки, мети, завдання, 
змісту та закономірностей освітнього процесу; 

 методичні – знання суті, цілей, методів, технологій та форм навчання 
образотворчого мистецтва; 

 дослідницькі – цілісне уявлення про науку як метод пізнання та систему знань, 
знання конкретно-наукових методів дослідження, знання планування та організації 
наукового експерименту, обробки та оформлення результатів спостереження; 

 психологічні – знання закономірностей соціалізації та розвитку особистості, законів 
анатомо-фізіологічного і психічного розвитку дітей, підлітків, юнацтва; 

 моральні – знання моральних принципів і норм поведінки особистості. 
Володіння теоретичним багажем художньо-педагогічних знань із свідомим, доречним, 

творчим їх застосуванням у практичній діяльності – це показник високого професійного рівня 
підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. Ґрунтовна теоретична 
підготовка художника-педагога сприяє формуванню професійних умінь на основі отриманого 
практичного досвіду. Аналіз досліджень присвячених виокремленню складових у 
професіограмі сучасного вчителя, й зокрема художника-педагога, дозволяє припустити, що 
основу гностичних педагогічних умінь становить: 

 цілеспрямоване спостереження за процесом заняття; 

 самоаналіз власної  педагогічної діяльності; 

 здобування  нових знань, необхідних для вирішення педагогічних завдань; 

 узагальнення та систематизація знань; 

 творчий педагогічний розвиток; 

 самовдосконалення та саморефлексія педагогічної діяльності. 
                                                             
325 Формування художньо-педагогічних умінь майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі пленерної 
практики. 
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Основний зміст гностичних художніх умінь розуміємо як: 

 застосовування знань лінійної та повітряної перспективи, пластичної анатомії та 
механіки рухів, законів світлотіні, теорії кольору, закони, правила, засоби та прийоми 
композиції для художньо-творчої роботи. 

Отже, на основі змістово-структурного ізоморфізму педагогічних і художніх умінь, 
можемо обґрунтувати визначення гностичного компоненту художньо-педагогічних умінь 
майбутніх учителів образотворчого мистецтва як здатність до застосування психолого-
педагогічних знань для вирішення педагогічних ситуацій, послуговування образотворчим 
тезаурусом (знання лінійної та повітряної перспективи, пластичної анатомії та механіки 
рухів, законів світлотіні, теорії кольору, законів, правил, засобів і прийомів композиції 
тощо) для художньо-творчої роботи з учнями, аналізу ефективності цієї діяльності. 

Під час навчання у закладі вищої освіти майбутні вчителі образотворчого мистецтва 
отримують всебічну професійну підготовку на лекційних, лабораторних, практичних, 
семінарських заняттях художньо-педагогічного циклу, а також у процесі проходження 
спеціалізованих практик (педагогічних, навчально-творчих, пропедевтичних, організаційно-
виховних). Провідна фахова навчально-творча практика «Пленер», що проходить в умовах 
природного середовища (у парку, ботанічному саду, на міських вулицях, у передмісті тощо), 
дає можливість студентам розширити й збагатити набуті професійні знання та вміння. Саме 
на пленері, під час творчої діяльності гурту художників у вільній співпраці, складаються 
найсприятливіші умови для формування всіх компонентів професійних умінь майбутніх 
учителів образотворчого мистецтва. Так у процесі пленеру на основі мистецтвознавчих, 
композиційних  та дослідницьких знань у студентів формуються гностичні художньо-
педагогічні вміння, що передбачають практичне застосування засвоєних знань для 
вирішення різноманітних ситуацій, пов’язаних з організацію навчального процесу у змінених 
умовах, професійне використання образотворчої термінології для художньо-творчої роботи, 
проведення аналізу ефективності власної творчої роботи на природі та співпраці з учнями. 
Практична реалізація формування гностичних художньо-педагогічних умінь відбувається під 
час настановної конференції, де керівник окреслює завдання навчально-творчої практики, 
висвітлює вимоги до виконання пленерних робіт, знайомить студентів з ресурсним 
забезпеченням, проводячи інструктаж і аналіз технічного обладнання, зразків робіт 
студентів, репродукцій пейзажів видатних українських і світових художників-живописців, 
представляє мультимедійні презентації, відео-майстер-класи з поетапного виконання 
завдань. Послуговування у навчальних і творчих пленерних роботах набутих знань з історії 
мистецтва, живопису, рисунку, нарисної геометрії, пластичної анатомії, психології забезпечує 
міждисциплінарну інтеграцію теоретичного й практичного матеріалу та допомагає кращому 
розумінню й естетичному сприйманню навколишньої дійсності. Свідоме використання у 
пленерних роботах образотворчих знань, що допомагають у сприйманні, інтерпретуванні та 
оцінюванні мистецьких творів різних видів, жанрів, стилів, а також розуміння техніки та 
манери виконання видатних художників допомагає студентам у пошуках власного творчого 
обличчя. Зазначений комплекс художньо-педагогічних знань формує цілісні художньо-
педагогічні вміння, що забезпечують цілеспрямоване спостереження студентів за діями 
викладача, ходом заняття на пленері, моніторинг результатів навчального процесу в 
природних умовах, обробку отриманих даних спостереження. 

Основою гностичного компонента у структурі художньо-педагогічних умінь майбутніх 
учителів образотворчого мистецтва виступають психолого-педагогічні та образотворчі 
знання, що їх отримують студенти під час вивчення дисциплін, передбачених навчальним 
планом. Для успішного формування у студентів гностичних умінь необхідно створити умови 
усвідомленого вивчення та засвоєння всього навчального теоретичного матеріалу з 
можливістю його одночасного застосування у практичній діяльності.  
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У процесі роботи студентів на пленері створюється унікальна можливість поглиблення, 
розширення та застосування на практиці всіх отриманих теоретичних знань з таких 
образотворчих дисциплін як живопис, рисунок, композиція, нарисна геометрія, пластична 
анатомія, теорія і історія образотворчого мистецтва та психолого-педагогічних (психологія, 
педагогіка, психологічна творчість, методика навчання образотворчого мистецтва) у 
художньо-творчій роботі. Свідоме застосування при виконанні навчальних пленерних 
завдань знань лінійної та повітряної перспективи, пластичної анатомії людини, тварин, птахів 
та механіки рухів, законів світлотіні та теорії кольору, застосування композиційних законів, 
правил, засобів та прийомів впливає на якість художньо-творчих робіт студентів. 

Студенти в процесі пленерної практики привчаються до вдумливої відповідальної 
роботи, аналізу ефективності власної художньо-педагогічної діяльності. Зазначений комплекс 
художніх знань і вмінь формується в єдиному цілісному процесі з гностичними 
педагогічними вміннями, що передбачають цілеспрямоване спостереження за ходом 
пленерного заняття; фіксування й аналіз отриманих даних спостереження; моніторинг 
перебігу і результатів навчального процесу на пленері; аналіз прогресу або регресу власної 
пленерної навчальної діяльності, роботи інших студентів та школярів (під час колективної 
співпраці). Окрім цього під час роботи на пленері відбувається набуття студентами нових 
знань, їх узагальнення та систематизація, що необхідні для професійного вирішення 
педагогічних завдань. На пленері студенти стикаються із застосуванням нових педагогічних 
підходів до викладення вже знайомого образотворчого матеріалу, що збагачує їх фаховий 
досвід та сприяє творчому педагогічному зростанню. Відбувається психологічна та практична 
підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виконання професійних 
обов’язків. 

Формування гностичного компонента художньо-педагогічних умінь студентів 
спирається на актуалізацію, поглиблення та розширення теоретичної бази фахових художніх і 
методичних знань майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Провідними методами, що 
забезпечують формування вміння застосувати художньо-педагогічні знання на практиці, 
визначено методи актуалізації образотворчих знань та персоніфікованого викладання. 
Основною формою їх реалізації виступає настановна конференція пленерної практики. 

Настановна конференція є початковим заняттям навчально-творчої пленерної 
практики, де реалізуються завдання пропедевтичної стадії формування гностичних 
художньо-педагогічних умінь майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Від того, 
наскільки якісно та відповідально буде проведена настановна конференція залежить 
результат пленерної практики, що виражається в сформованості цілісних художньо-
педагогічних умінь майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Перебіг настановної 
конференції передбачає певну послідовність в ознайомленні студентів з новим видом 
практичної діяльності. Протягом конференції викладач-методист: 

 інформує щодо програми навчально-творчої пленерної практики, її мети, змісту, 
календарного графіку проведення, прав і обов'язків практикантів, процедури підведення 
підсумків практики та критеріїв оцінювання продуктів творчої діяльності; 

 видає кожному студенту «Щоденник творчої практики (Пленер)», де міститься 
перелік запланованих завдань, їх кількість, зазначені художні матеріали для виконання, а 
також графи для відміток викладача-методиста; 

 у лекційній формі дає визначення пленеру, пленерному живопису;  

 надає мистецтвознавчі факти щодо розвитку пленерного живопису та методики 
роботи на пленері в історичному аспекті; 

 репрезентує здобутки видатних світових і вітчизняних митців, що вплинули на 
становлення пленеризму; 
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 розкриває особливості художньої роботи на пленері;  

 акцентує увагу студентів на принципових відмінностях в організації та проведенні 
навчальних занять в умовах відкритого середовища від аудиторних;  

 розповідає про оптичні закономірності освітлення на пленері, що впливають на 
колірно-тональне відтворення простору в пейзажі; 

 наголошує на необхідності застосування специфічного оснащення, для зручної й 
ефективної художньої роботи на пленері; 

 знайомить із переліком навчальних, творчих і методичних пленерних завдань;  

 окреслює вимоги до виконання навчальних і творчих робіт, навчально-методичних 
комплексів;  

 нагадує методику виконання пейзажу; 

 ознайомлює з художніми матеріалами, що використовуються на пленері для 
виконання завдань (відповідно до художніх матеріалів конкретного курсу – акварель, гуаш, 
олійні (акрилові) фарби); 

 рекомендує оптимальні художні техніки та прийоми для кращого виконання 
пленерних завдань; 

 представляє зразки студентських робіт (різного рівня) попередніх років, з 
поясненням помилок та способів їх уникнення у власній роботі; 

 демонструє мультимедійні презентації, відео-майстер-класи з поетапного виконання 
етюдів та зарисовок на пленері; 

 задає уточнюючи запитання та надає відповіді на запитання студентів; 

 проводить тестування, з метою визначення попереднього рівня теоретичної фахової 
підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва. 

Актуалізація образотворчих знань забезпечується застосуванням під час настановної 
конференції інструктивно-репродуктивних методів навчання образотворчого мистецтва – 
репродуктивної бесіди й інструктажу. 

Репродуктивна бесіда – це словесний метод організації навчання студентів у формі 
запитань-відповідей. Основою цього методу є система продуманих запитань, за допомогою 
яких у студентів відбувається активація теоретичних знань з образотворчого мистецтва 
(мистецтвознавчих, конструктивних, кольорознавчих, композиційних, технологічних, 
методичних) й продуктивне опанування певною складовою навчальної інформації, що 
знадобляться на пленерній практиці.  

Прикладом запитань для активізації мистецтвознавчих знань можуть бути: Коли 
людина почала вивчати оточуючий природний світ через художні образи? Хто першим 
сформулював основи теорії повітряної перспективи – впливу повітря як матеріального 
середовища, що обумовлює колір поверхні всіх предметів? Художники якої школи першими 
стали працювати поза межами майстерень в умовах природного середовища? Які види 
пейзажів Ви знаєте? 

До запитань, що посилюють конструктивні художні знання, належать: Якими засобами 
передають тривимірний простір на двовимірній площині формату? Для чого в пейзажі 
застосовують різноманітні композиційні прийоми?  Назвіть правила передачі рівноваги в 
пейзажному зображенні? За допомогою яких засобів передають статику та динаміку в 
художньому творі? Якими художніми засобами відтворюють контраст і нюанс у пейзажному 
мотиві? 

Щоб інтенсифікувати кольорознавчі знання студентів, можна застосувати наступні 
запитання: Який колір не варто використовувати в чистому вигляді для зображення трави та 
крон дерев на пленері? Назвіть приклади колірних поєднань для отримання відтінків 
зеленого кольору. Назвіть закони повітряної перспективи у зображенні пейзажу. Чому 
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віддалені плани у пейзажі мають синюваті відтінки? Як змінюється кольорова гама пейзажу 
під час заходу сонця?  

Поглиблюють композиційні знання майбутніх педагогів-художників такі запитання: У 
чому полягає закономірність «золотого перетину»? Які закони лінійної перспективи Ви 
можете назвати? У яких видах пейзажу застосування законів лінійної перспективи найбільш 
актуальне? За яким принципом будується портретне зображення? Які основні закони 
побудови фігури людини?  

Запитаннями, що активізують технологічні художні знання, є: Які особливості 
застосування в акварельній техніці прийому лесування? У чому полягає прийом 
акварельного живопису «по-вологому»? Які особливості живописного прийому «a la prima»? 
Які технічні властивості мають м’які художні матеріали? Чи відрізняється техніка виконання 
близьких і далеких планів у пейзажі? Назвіть основні технологічні особливості художньої 
роботи акварельними (гуашевими, олійними, акриловими) фарбами. Назвіть різницю у 
методах початку роботи з фарбами для різних живописних технік. 

Методичні художні знання можна підсилити за допомогою наступних запитань: Назвіть 
основну методичну настанову щодо виконання рисунку або живопису пейзажу. Які 
взаємопов’язані стадії передбачає методика роботи з натури? Назвіть послідовність 
виконання пейзажу. Які засоби мотивації до творчої активності Ви можете назвати? 

Метод інструктажу під час настановної конференції застосовують з метою пояснення 
організації роботи на пленері, послідовності виконання навчальних і творчих робіт, 
призначення певних художніх технологій і прийомів тощо. Основою інструктажу є орієнтовна 
основа виконання роботи у вигляді представлення завдання, пояснення, інструктування, 
ознайомлення з правилами, демонстрації зразка. Метод інструктажу варто застосовувати в 
процесі пленеру як на початку, протягом поточних занять, так і в кінці, щоб допомогти 
студентам вдосконалювати професійний художньо-педагогічний рівень. Прикладом 
інструктажу на настановній конференції може бути: 

– інформування студентів-практикантів щодо організації першого навчального заняття 
на пленері (місце збору, визначений час, маршрут слідування до місця проведення практики, 
окреслення плану роботи, необхідне оснащення та художні матеріали для пленерної роботи, 
заплановані завдання на перший творчий день тощо);  

– окреслення методики виконання навчального завдання (деталізувати в усній формі 
взаємозалежні та послідовні стадії роботи над пейзажем – компонування, лінійно-
конструктивна побудова зображення, виявлення великих колірних і тональних 
співвідношень, конкретизація колірних і тональних співвідношень, завершення та 
узагальнення) тощо. 

Формуванню гностичних умінь студентів сприяє також метод персоніфікованого 
викладання, що оснований на репрезентації викладачем навчальної інформації за 
персональними заявками студентів. Цей метод складається з декількох етапів: вступного, 
основного, завершального. На початку викладач формулює й озвучує тему і пропонує 
студентам по цій темі підготувати протягом кількох хвилин низку запитань, що активізує 
теоретичний багаж знань слухачів. Протягом основного етапу викладач презентує 
навчальний матеріал, спираючись на запитання та побажання студентів, час від часу 
звертаючись до авторів запитань як суб’єктів навчання. Завершуючи викладання навчального 
матеріалу, викладач цікавиться у студентів їх враженням від повноти та вичерпності його 
відповіді й репрезентації навчальної інформації, що мотивує їх до співпраці. З метою 
виявлення кола питань, що є актуальними для студентів, метод персоніфікованого 
викладання найбільш ефективний на початку проведення пленерної практики. Так, 
наприклад, під час настановної конференції ми отримали такі запитання від студентів: Як 
впливає освітлення різного часу доби на колорит пейзажу? Чому при сонячному денному 
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освітленні світло тепле, тіні холодні, а в похмурий день – навпаки? Від чого залежить вибір 
прийомів виконання пейзажного етюду? Чому на пленері не варто використовувати зелену 
фарбу в чистому вигляді? Що допоможе у виборі кращої композиції пейзажу? та інші. 
Відповіді на запитання студентів сприяли більш відповідальній роботі у природних умовах, 
вдумливості, аналізу, самостійним пошукам, підвищенням рівня виконання навчальних 
робіт, покращенню живописних якостей виконаних пейзажів тощо.326 

Фахові знання складають теоретичний базис гностичного компонента художньо-
педагогічних умінь студентів, тому вимагають обов’язкової перевірки як на початку, так і по 
закінченню навчального курсу з пленерної практики, для виявлення прогресу або регресії у 
підготовці студентів. Вважаємо доречним проводити перевірку теоретичних знань студентів 
із застосуванням методу тестового опитування (стандартизованих запитань, що мають певну 
шкалу значень). Перевагами цього методу є оперативність  контролю, його стандартизація і 
автоматизація. Зміст тестових запитань з пленеру можна змінювати та ускладнювати з 
урахуванням навчального матеріалу та тематики завдань на конкретному курсі. Загальними 
вимогами до складання тесту є відповідність предмету, значущість змісту, наукова 
достовірність, репрезентативність і варіативність. Завдання повинні відповідати різному 
рівню складності: декілька завдань високого рівня, одне-два – низького, 60-70% тесту – 
середній рівень важкості.327 

Методика тестового опитування спрямована на аналіз рівня фахової обізнаності 
майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Показниками сформованості даного 
компонента є повнота оволодіння студентами фаховими знаннями та послуговування 
образотворчим тезаурусом для художньо-творчої роботи. З метою їх визначення нами було 
розроблено «Тестове опитування», яке містило 30 запитань, поділених на п’ять тематичних 
блоків (дидактично-методичний, мистецтвознавчий, технологічний, конструктивний, 
кольрознавчий) для перевірки теоретичного багажу знань реципієнтів. Дидактично-
методичний блок містив запитання для перевірки знання студентами тематичної структури 
навчально-творчої практики, методики роботи на пленері, грамотної послідовності стадій 
виконання завдання, доречності вибору того чи іншого методу, розуміння завдань, які 
вирішуються під час роботи на природі. Мистецтвознавчий блок запитань спрямовано на 
оцінку знань з історії образотворчого мистецтва щодо пленеру, а саме: Хто першим 
сформулював основи теорії повітряної перспективи? Художники якої школи першими стали 
працювати поза межами майстерень в умовах природного середовища? Звідки походить 
назва художнього напряму «імпресіонізм»? Хто запровадив в образотворчу практику 
написання пейзажних етюдів невеликого розміру (5х10 см)? А також запитання для 
перевірки знань видів пейзажу, образотворчих напрямків, вітчизняних і закордонних 
представників різних художніх шкіл. Технологічний блок запитань направлений на 
визначення рівня розуміння студентами технології виконання короткотривалих і 
довготривалих завдань, доречності застосування різних видів рисунку в залежності від типу 
зображуваних об’єктів, знання різних технік і прийомів, типів змішування фарб, послідовності 
розбору форми за кольором у певній живописній техніці. Конструктивний блок містив 
запитання для перевірки знання законів і правил побудови зображення на площині, а саме: 
Для чого використовують видошукач? Що визначають у пейзажі, прокладаючи лінію 
горизонту? Який просторовий план є вихідним для правильного визначення тональної 
ситуації в пейзажі? З яким просторовим планом методично грамотно порівнювати далекий 
план пейзажу для розбору кольоротональної ситуації простору? Кольрознавчий блок 
складався із запитань для визначення рівня знань студентів щодо кольорової гами, в якій 

                                                             
326 Навчання образотворчого мистецтва на пленері, p. 39-44. 
327 Методика навчання образотворчого мистецтва у вищих навчальних закладах, p. 91. 
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сприймається пейзаж за різного часу доби, перевірки розуміння характеристики 
теплохолодності складових світлотіні за умов розсіяного та сонячного освітлення, 
особливостей просторового, оптичного і механічного змішування фарб.  

Під час тестування студенти мають відповісти на запитання, обравши на власний розсуд 
правильну відповідь. Кожна правильна відповідь дорівнювала 1 балу. Підсумок результатів 
надає можливість визначити рівень сформованості гностичних умінь майбутніх учителів-
художників. Правильні відповіді на 30-25 запитань характеризували творчий рівень 
художньо-педагогічних знань, 24-15 – продуктивний рівень, 14-1 – репродуктивний рівень. 

Отже, підсумовуючи все вищезазначене, можемо стверджувати, що специфіка професії 
вчителя образотворчого мистецтва вимагає наявності міцних теоретичних художньо-
педагогічних знань, невід’ємно пов’язаних між собою, що створюють фундамент, на який 
спираються гностичні вміння молодого спеціаліста. Формувати професійні вміння необхідно 
комплексно, розвиваючи та закріплюючи їх у постійній практичній роботі. Лише практичний 
досвід у вирішенні різноманітних навчальних завдань стимулює продуктивне опанування 
студентами обраної професії, отримання необхідного педагогічного досвіду, спонукає до 
прояву творчості у самостійній художньо-педагогічній діяльності. 
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2.14. Psychological supervisor of a teacher of a physical culture in secured personal careers 
before professional careers 

 
2.14. Психологічний супровід вчителя фізичної культури в забезпеченні емоційної стійкості 

до професійної діяльності 
 
У Національній доктрині розвитку освіти поставлені завдання щодо формування 

самостійної та самодостатньої особистості, здатної до професійного розвитку, активної 
адаптації на сучасному ринку праці та творчої самореалізації.  

Професійна адаптація молодого вчителя фізичної культури виявляється у його 
пристосуванні та звиканні до характеру, режиму та умов праці, в оволодінні фаховими 
знаннями, уміннями і навичками, у формуванні професійних якостей особистості, які потрібні 
для успішної фахової діяльності, що включає в себе такі компоненти: 

- адаптація до змісту діяльності; 
- адаптація до умов діяльності; 
- адаптація до колективу колег; 
- адаптація до стосунків з керівництвом; 
- включення в первинну (малу) групу колег; 
- включення у процеси саморозвитку (розвиток мотивації, оволодіння професійними 

знаннями, становлення професійних умінь, навичок тощо); 
- адаптація до стосунків з учнями та їхніми батьками. 
Адаптація молодого вчителя в сучасному педагогічному просторі здійснюється через: 
- продуманий вибір навчальних закладів різних типів і вчителів, які мають високий 

професійний рівень; 
- ієрархічно організовану сукупність технологічних засобів, детермінованих загальною 

концепцією педагогічної діяльності; 
- включення різних форм і видів діяльності вчителя, спрямованих на створення  

оптимальних умов для професійного самоутвердження і самовираження. 
Численні дослідження (Л. М. Аболина, А. А. Баранова, М. І. Дьяченко, Л. А. Кандибовіч, 

В. Л. Марищук, В. І. Міхєєва, А. Е. Ольшанніковой, В. Н. Смирнова) свідчать про наявність 
напруженості у представників даної професії, пов'язаної з систематичними ситуаціями 
оцінки, частими і тривалими контактами з учнями, батьками, зниженням престижності 
педагогічної праці, високою ймовірністю виникнення ділових і міжособистісних конфліктів. 
Емоційна напруженість особливо часто присутня у молодих педагогів. Синдром «емоційного 
вигорання» при відсутності систематичної роботи щодо його профілактики починає 
проявлятися у майбутніх педагогів ще в період навчання у вузі. Після переживання 
негативних емоцій в період педагогічної практики у багатьох студентів значно знижується 
мотивація подальшого розвитку в педагогічній професії.328 В силу цього рішення багатьох 
питань здоров'язбереження педагогів безпосередньо пов'язано з розвитком емоційної 
стійкості вчителів ще на етапі підготовки до професійної діяльності. 

На думку соціологів та психологів, педагогічну діяльність слід відносити до числа 
найбільш напружених в емоційному плані видів праці. Дослідження ряду вчених (О. Ф. Жуков, 
Т. Р. Ковригіна, Л. М. Мітіна, Н. С. Россошанская, та ін.)329 показують, що 75% вчителів 
відчувають в школі стан стійкого стресу. Це є причиною неврозів (за офіційними даними ними 

                                                             
328 Бойко В. В. (1999): Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общении, с. 23. 
329 Россошанская Н. С. (2011): Профессиональное здоровье учителя, с. 75. 
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страждають близько 65% вчителів), а також різних соматичних захворювань, перш за все 
серцево-судинної системи.330 

Як відомо, праця вчителя по багатофункціональності, різноманітності видів діяльності, 
нервового і фізичного напруження продовжує залишатися в розряді «складних». При цьому 
діяльність і поведінка вчителя визначається загальноприйнятими нормами і вимогами, 
відповідати яким на практиці буває досить важко в силу специфіки педагогічної професії. 

До основних факторів, що визначають складність педагогічної діяльності вчителя 
фізичної культури належать: 

Психічна напруга (наявність шуму на уроці, особливо в молодших класах, від крику 
дітей під час естафет, рухливих та спортивних ігор, який значно перевищує допустимі 50-
60 децибел, викликає психічну втому; проведення в день по 5-7 уроків із різними віковими 
групами тощо). 

Фізичні навантаження (показ фізичних вправ та страхування учнів під час виконання 
ними вправ, а також переміщення разом з ними під час занять на повітрі, в походах; 
забезпечення високої моторної щільності уроку тощо). 

Зовнішні середовищні чинники, які пов'язані з проведенням занять на подвір’ї (вітер, 
сонце, мороз тощо). 331 

Ряд дослідників (А. В. Барабанщиків, Г. Г. Дмитрієв, А. А. Нестеров та ін.) вважають, що 
емоційно насичені ситуації, що виникають в умовах педагогічного процесу, викликають як 
стан позитивного емоційного напруження, що дозволяє діяти більш ефективно, так і негативні 
стани, які визначаються як емоційна напруга. В енциклопедичному словнику емоційне 
напруження характеризується як тимчасове зниження функціональності психологічних і 
психомоторних процесів.332 

Н. І. Носенко розглядає поняття «емоційне напруження» і «стресовий стан» як 
однопланові, що розрізняються лише за ступенем інтенсивності емоційного переживання. 
Емоційний стрес слід інтерпретувати як більш яскраво виражену форму емоційної напруги 
особистості.333 

Емоційне напруження в певних межах допомагає вчителю фізичної культури у 
вирішенні професійних завдань, так як при цьому відбувається мобілізація резервів 
організму. Надмірне напруження, як і відсутність емоційного тонусу, несприятливо 
позначається на ефективності праці. Причому абсолютно очевидно, що однакова якість 
діяльності у різних людей досягається ціною різного психоемоційного зусилля. У той же час 
тривалий і сильний стан напруги завжди негативно позначається на будь-якій, в тому числі і 
педагогічній, діяльності. Наслідки такого стану можуть проявитися в різних формах 
дезадаптації, аж до психоемоційного зриву і розвитку синдрому «професійного вигорання». 

Згідно з сучасними даними під вигоранням розуміється стан фізичного, емоційного та 
розумового виснаження, що виявляється в професіях соціальної сфери (вчителі, соціальні 
працівники, психологи, менеджери, лікарі, журналісти та ін.). Синдром професійного 
вигорання виникає в результаті внутрішнього накопичення негативних емоцій без відповідної 
«розрядки» або «звільнення» від них, розвивається на тлі хронічного стресу і веде до 
виснаження емоційно-енергетичних і особистісних ресурсів працюючої людини.334 

Як зазначає О. В. Сухова, однією з причин, що спричиняє негативний вплив на стан 
здоров'я вчителів, є невміння встановлювати ефективну взаємодію з учнями. 

                                                             
330 Малашкина Е. С. (2002): Психологическое отношение учителя к профессиональной деятельности, с. 79.  
331 Е. П. Ильин (2000): Психология физического воспитания, с. 78. 
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перспективы, с. 91. 
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Сучасний освітній процес висуває додаткові вимоги до системи навчання, що в свою 
чергу, висуває великі вимоги до особистості вчителя, тим її якостям, які необхідні для 
ефективної взаємодії з учнями. Сучасна школа вимагає від учителя врівноваженості, великої 
витримки, працелюбності. Почуття любові до вихованців має поєднуватися з досить високим 
рівнем самовладання, умінням управляти своїми емоціями. Серед численних якостей, які 
повинні бути сформовані у вчителя, як одне з найбільш значущих можна виділити 
психологічну стійкість. 

Слово «стійкий» у багатьох мовах світу означає «стабільний, стійкий, твердий, міцний». 
Термін stability перекладається наступним чином: 1) стійкість, стабільність, стан рівноваги; 
2) постійність, твердість; a mental stability – психічна стабільність (стійкість). У словнику 
А. Ребера335 «стійкий» розуміється як характеристика індивіда, поведінка якого відносно 
надійна та послідовна.  

Загалом, стійкість в широкому сенсі необхідно розглядати як особливу організацію існування 
особистості, що забезпечує максимально ефективне функціонування системи. Але в даний час під 
терміном «стійкість» частіше розуміються її приватні складові: емоційна стійкість, психологічна 
стійкість до стресу, стрес-резистентність, фрустраційна толерантність. Специфічність же цих складових 
буде визначатися конкретним видом професійної діяльності, в тому числі і педагогічної. З точки зору 
аксіологічного підходу найбільш значущим для майбутнього педагога є емоційна стійкість. 

Як зазначає Л. М. Аболін демонструючим показником емоційної стійкості є 
інтенсивність емоцій особистості. Переважання позитивних інтенсивних емоцій, свідчить про 
вміння особистості долати негативні переживання, що неминуче виникають в складних умовах, і є 
одним з визначальних чинників емоційної стійкості.336 

М. І Дьяченко та Л. А. Кандибович визначають емоційну стійкість як інтегральну властивість 
психіки, що виражається в здатності долати стан зайвого емоційного збудження при виконанні 
складної діяльності. Емоційна стійкість зменшує негативний вплив сильних емоційних впливів, 
попереджає крайній стрес, сприяє прояву готовності до дій в напружених ситуаціях».337 За даними 
багатьох вчених, емоційна стійкість обумовлюється низьким рівнем нейротизму, високими 
показниками рухливості, врівноваженості нервових процесів і низьким ступенем збудження нервової 
системи. Провідна роль в детермінації емоційної нестійкості належить емоційній збудливості, високим 
показником нейротизма, інтровертованості та заниженої самооцінки. 

Польський психолог Я. Рейковский, визначаючи емоційну стійкість як гіпотетичну особливість 
людини, називає два її значення: людина емоційно стійка, якщо її емоційне збудження, незважаючи 
на сильні подразники, не перевищує граничної величини; людина емоційно стійка так як, 
незважаючи на сильне емоційне збудження, в її поведінці не спостерігається порушень.338 

Л. М. Мітіна розглядає поняття емоційної стійкості в контексті дослідження феномена емоційної 
гнучкості педагога. Вчена дає таке визначення: емоційна стійкість – це здатність керувати своїми 
емоціями, настроєм, що виражається в умінні знайти адекватне пояснення ситуації та реалістичне 
вербальне і невербальне вираження.339 До структури емоційної стійкості входить п'ять підструктур: 
психофізіологічна, що є субстратом психічної діяльності; емоційно-вольова, що включає процеси 
саморегуляції особистості; адаптивна, спрямована на особистісний адаптаційний потенціал; 
когнітивно-рефлексивна, яка відображатиме оцінку власних станів, почуттів, переживань, аналіз цих 
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станів і формулювання відповідних висновків; соціально-перцептивна, що включає психологічну 
проникливість особистості. 

М. В. Наумова в структурі емоційної стійкості виділяє наступні показники: індекс життєвої 
задоволеності і домінуючі емоційні стани (схильність до переживання страху, схильність до 
переживання гніву, ситуативну тривожність, особистісну тривожність, управління своїми емоціями та 
самоконтроль). 

Одним зі шляхів підвищення емоційної стійкості та працездатності вчителя фізичної 
культури є вміння управляти власними психічними процесами. На думку В. Л. Марищук, 
ефективним засобом підвищення емоційної стійкості є вправи, в тому числі і фізичні, що 
моделюють різні стресові ситуації і потребують мобілізації всіх сил для ефективного 
виконання поставленого завдання в заданих умовах. Шляхом вправ здійснюються зміни 
соматичних і вегетативних проявів емоцій (контролю і регулювання мімічних м'язів, м'язів 
скелетної мускулатури, спеціальних дихальних вправ). Серед відомих засобів впливу на 
емоційну сферу особистості, особливе місце займає словесний вплив, оскільки воно може 
надавати як травмуючу дію на тіло і психіку, так і лікувальну. Оздоровчий вплив слова 
яскраво проявляється в психокорекційній методиці аутотренінгу, аутогенне тренування.340 Це 
метод впливу на психічний і фізичний стан організму, заснований на усвідомленому 
словесному самонавіюванні, при якому досягається максимальне розслаблення м'язів. 
Завдяки аутогенному тренуванню досягається регуляція емоційних станів нервово-психічної 
напруги і супроводжуючих її вегетативних проявів. 

Емоційна стійкість вчителя фізичної культури може розвиватися і забезпечуватися 
шляхом набуття досвіду вольової поведінки в умовах емоційної напруженості, 
вдосконалення фізіологічних процесів адаптації до стрес-факторів, вироблення навичок 
саморегуляції емоційної напруженості. Ефективний розвиток емоційної стійкості слід 
здійснювати на тлі поступового збільшення психо-фізичних навантажень в спеціально 
створюваних умовах, що моделюють професійну діяльність. 

В процесі розвитку емоційної стійкості вчителя фізичної культури значну роль відіграє 
усвідомлення і переосмислення ситуації, що склалася. Одним з ефективних підходів для 
цього якраз і є рефлексивно-діяльнісний підхід, який дозволяє використовувати функції 
рефлексії для виходу особистості на творчий рівень вирішення складних емоційних ситуацій. 

Рефлексія пов'язана з управлінням людиною своєю психікою, її організацією, коригуванням. У 
зв'язку з цим особистості стає необхідне здійснення процесу пізнання і самопізнання, а рефлексія, в 
свою чергу, дозволяє їй проаналізувати власну поведінку в контексті і поза ситуацією, виявити об'єкт, 
завдання, а також створити власне уявлення про «рефлексивну реальність».341 

З викладеного вище можна сформулювати наступні висновки: емоційна стійкість вчителя 
фізичної культури є професійно значущою якістю особистості, що дозволяє контролювати прояв 
емоцій і адекватно діяти в напружених емоційних ситуаціях практичної педагогічної діяльності 
вчителя. Ефективним засобом підвищення емоційної стійкості вчителя фізичної культури є 
аутотренінг, що забезпечує регуляцію емоційних станів нервово-психічної напруги при якому 
досягається максимальне розслаблення м'язів на усвідомленому словесному 
самонавіюванні.  
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Part 3. Innovations in Training of Specialists from Different Directions and Fields 

 

 

3.1. Improving the efficiency of training students in higher education institutions  
of agrarian profile in the specialty «Tourism» 

 
In the new conditions of modernization of modern education, problems of transition to a 

methodologically oriented model of higher education, which forms the future specialist's ability to 
solve non-stereotyped professional tasks, to creative thinking, on the basis of the formation and 
development of general and profile specialized competencies are becoming relevant. 

Analysis of recent research and publications. The problem of organizing high-quality practical 
training of students in higher education institutions is not new for scientific pedagogical discourse. 
The system complexity of the modern pedagogical process is substantiated by scientists from the 
point of view of the general theory of systems (V. Afanasyev, I. Zyazyun, V. Kremen, I. Poborskaya, 
V. Sadovsky), cybernetics (A. Berg, N. Wiener, V. Dyuk, U. Ashby), synergetics (V. Grebneva, 
O. Knyazev, S. Kurdyumov, A. Prigogine, O. Chaly and others). 

The analysis of pedagogical system, pedagogical process and pedagogical situation as objects 
of management was dealt with by V. Bezrukov, V. Bespalko, T. Dmitrenko, V. Kushnir, L. Rychkova, 
N. Talizina, V. Yakunin and others. 

Selection of previously unsettled parts of the general problem. At the same time, the 
consideration of theoretical and practical scientific work proved that beyond the attention of 
researchers there was a complicated and multifaceted problem of modeling the pedagogical 
system of students training in the specialty «Tourism» in higher education institutions of the 
agrarian profile. 

The purpose of the article is to analyze and substantiate ways to improve the efficiency of 
students training in higher education institutions of the agricultural profile on the specialty 
«Tourism». 

Research results. The analysis of scientific literature proved that the conditions for the 
successful application of pedagogical technologies are: designing an educational process with the 
subsequent possibility of reproduction of this project in practice; formation of the main didactic 
aims of education, which provides for the possibility of objective control over the quality of their 
achievement; structural and content integrity of educational technology; the choice of optimal 
methods, forms and means, dictated by the determined and regular connections of all elements of 
the technology; the presence of operational feedback that allows timely correction of the 
educational process. 

In addition, the main characteristics of pedagogical technology should be considered its 
systemic, scientific, integrative, reproducible, efficiency, quality and motivation of training, 
novelty, informativeness, the possibility of replication, transfer to new conditions, etc. 

The program of training students specializing in tourism, should be built in accordance with 
new socio-economic conditions and taking into account the specifics of the subject and product of 
labor in education and tourism, which is implemented in response to the demand of the tourism 
market, which guarantees the competitiveness of graduates. 

The most important principles that should be taken into account when developing the 
strategy for developing a program for students in the field of Tourism are the following general 
pedagogical principles of vocational education: axiological (envisages creating conditions for 
students to understand the main task of tourism in the field of accessibility of students to values of 
cultural and natural heritage); content-structural principle of building a system of vocational 
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education (reflects the priority of the formation of the content of vocational education in front of 
its organizational forms); systemicity and consistency as a general didactic principle of professional 
education; activity-oriented principle (based on the formation of the competence complex 
necessary for the graduate to perform future professional functions); individual motivation 
(reveals target development of the educational program in the context of guaranteeing 
employment and future career growth); continuity (involves continuous education); continuity of 
professional educational programs (provides free migration of a specialist in the professional 
educational space from initial professional training to postgraduate education), as well as the 
additionality of basic and postgraduate vocational education; the maneuverability of professional 
education programs (involves a possible change in a person, at one or another stage of life, at one 
or another level of professional education, in the field of professional activity or the receipt of 
parallel professional education); individualization of vocational education, providing his personal 
orientation; the integration of professional educational institutions, ensuring the activity and inter-
sectoral orientation of vocational education; optimizing the formation of the content of vocational 
education335. 

The content of vocational education of students studying in the specialty «Tourism» should 
be determined by the nature of the professional activities of future specialists. The training of 
students in this specialty is based on the concepts of professional pedagogy and tourism. 

The success of the results of students training depends on the actions of general pedagogical 
and specific factors for tourism education. 

Therefore, the formation of the content of the educational program for the training of 
students specializing in the field of tourism must be conducted taking into account the main 
factors and new trends that are manifested both in education and in tourism: the transformation 
of education into the most important cultural needs of modern humans; development of the 
tourism industry, culture and recreation; globalization and the gradual disappearance of 
international borders; the spread of new technologies both in education and in the field of tourism 
services. 

Professional education of students specializing in the field of tourism should take into 
account the set of achievements in the field of tourism activity of this profile. Such a task can be 
solved by mastering the experience of tourism activities by students. 

This experience consists of several components: cognitive and tourist; experience in social 
interaction; moral and ethical; spiritual and aesthetic; the experience of reflection; Experience of 
effective practical tourism activity. 

Professional education in the field of tourism activity includes: timely provision of innovative 
information to students in the tourism sector; learning the skills of selection, interpretation of 
information and its effective use in decision-making processes; working out of skills of solving 
practical problems; development of entrepreneurial skills of students; increasing the adaptability 
of the future specialist and his confidence in his career. 

The condition of successful professional training of a specialist is possible only if the theory 
and practice are combined, training on best practices, and the application of advanced educational 
methods in practice. 

The effectiveness of vocational education of students specializing in the field of tourism 
depends on the success of mastering the students skills in cognitive autonomy and the ability to 
use the knowledge gained in a new environment. 

                                                           
335 Zholdak, V. I. (2001). Osnovy menedzhmentu v sporti i turyzmi: orghanizacijni zasady [Fundamentals of 
Management in Sport and Tourism: Organizational Principles]: pidruchnyk / V. I. Zholdak, V. A. Kvartaljne. – Vol. 1. – 
M., – p. 288.  
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The conditions for the successful development of future specialists in the educational 
program of the considered profile may be compulsory adherence to the following general 
pedagogical principles: a holistic approach to the content of vocational training, ensuring the 
transparency of the boundaries between general and vocational education, theory and practice, 
mental and physical labor, training and future employment; establishing partnerships between the 
field of education and the field of labor; realization of the direction of professional education on 
the development of personality, democratic values, environmental protection and the creation of 
new opportunities for each person; provision of students in the process of studying the general 
professional skills of transition from education to work; mastering competences that go beyond 
professional skills, the need of which is predicted by the trends of the modern educational sphere 
and innovations in the tourism business. 

Adherence to these principles in education should promote the development of creative 
abilities of students, creating opportunities for maximizing disclosure of the personal and 
professional potential of a professional. 

The processes of globalization, which are actively manifested in the modern world, affect, 
among others, the sphere of tourism. Consequently, students must acquire competence in the 
process of training, enabling them to operate in the new conditions of the modern market, 
including the international, as well as the market in the field of educational and tourist services. 

This requires a specialist knowledge of language, culture, economy, the legal and social 
systems of partner countries, the observance of uniform technological and humanitarian norms. In 
doing so, special attention is needed to the global tourism function, related to the creation of a 
single statistical space of tourism and marketing of future tourist needs. 

The training of a specialist specializing in tourism should create conditions for the further 
development of the tourist market in our country. It should be emphasized that all of the above 
provisions increase the efficiency of students training, if they are taken into account when 
developing the tourism-training program. 

The basis for the development of the curriculum of the educational program of students in 
the specialty «Tourism» was a competent approach. He not only defined the list of competencies, 
the formation of which is possible if the students successfully mastered the program, but also 
allowed the construction of a methodical training system for future specialists, including the 
construction of a main procedure for assessing the quality of the development of this program by 
students. 

In developing the training programs for students in the field of Tourism, one must also take 
into account the laws of designing and designing professionally oriented learning, as well as the 
algorithm of action: the definition of diagnostic learning objectives; description of the expected 
result; substantiation of the content of training in the context of future professional activity of 
students; identification of the structure of the educational material, its information capacity, as 
well as the system of semantic connections between its elements; determining the necessary 
levels of mastering the studied material; development of the procedural side of learning 
(presentation of professional experience to be mastered by students in the form of a system of 
cognitive and practical tasks); the search for special didactic procedures for mastering this 
experience, the choice of organizational forms, methods, means of individual and collective 
educational activity; Identification of the logic of the organization of pedagogical interaction at the 
level of subject-subject relations in order to transfer students experience to new spheres of 
activity; selection of procedures for monitoring and evaluating the quality of program assimilation, 
as well as ways to individually correct educational activities. 

Profile-specialized software module is combined with philosophical, communicative, civil 
law, historical-cultural, physical-mathematical, informational, socio-economic, natural, 
psychological, and pedagogical modules in professional training of a specialist. 
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Of special significance for the future professional activity of students in the specialty 
«Tourism» is profile-specialized competencies: knowledge of the basic theories and directions of 
domestic and foreign tourists; ability to understand, critically analyze received business 
information; readiness to demonstrate basic general professional theoretical knowledge about 
entrepreneurship in service tourism activity; professionally profiled knowledge, skills and abilities 
in the field of tourism business; the ability to apply in practice the basic knowledge of the theory 
and methods of shaping the successful activities of organizing and conducting tours; the ability to 
understand the principles of drafting tourist routes; readiness to use normative documents 
defining the cost of providing services; the possibility to apply in practice the knowledge of the 
theoretical foundations of management in the field of tourism service; the ability to use 
organizational and managerial skills in professional activities; possibility of formation of general 
scientific and tourist competence, detection on the basis of diagnostic indicators of levels of its 
formation, sufficient for future professional activity; the ability to identify the need, determine the 
possibility and implementation of tourism on the basis of diagnosing the needs of educational 
programs, interests and opportunities of students; establishment of professional contacts with 
specialists interested in the development of tourism in different regions, including outside 
Ukraine; involvement of colleagues interested in participating in tourist activity on the profile of 
their specialty; readiness to work in different firms, agencies, other institutions involved in the 
organization of tourism, participate in the work of centers that coordinate the development of 
various types of tourism in the region336. 

In addition, the need for the formation of communication business skills necessary for the 
establishment and development of working contacts with the local administration, including 
committees that deal with education and youth, representatives of cultural institutions, sports, 
travel agencies, as well as the media, foreign partners on development of inbound and outbound 
tourism in the region. 

Ability to develop, promote the tourism market and implement innovative programs. 
Reflection of own professional activity, correction of it from the point of view of further 
professional improvement. Designing ways, methods and forms of competence development. 

The analysis of the experience of higher educational institutions of Ukraine and foreign 
countries on the problems of good organization of practice confirms that it is ensured by a high 
level of social partnership, coherence of the activities of educational institutions and tourist 
organizations, the purpose of state policy, the clarity of the specified tasks, the availability of 
educational and production bases, and the skill of mentors. Under such conditions, it is possible to 
create educational structures focused on the use of market-based economic mechanisms, such as 
agencies, business centers that will develop innovative technologies for the practical training of 
students of higher agricultural educational institutions in the specialty «Tourism». 

In addition, one of the conditions for the effectiveness of student training is the formation of 
teachers readiness for the formation of professional competencies of students of higher 
agricultural educational institutions, which are trained in the specialty «Tourism». 

It should be noted that the role of a teacher acting as an «identifier» for another person is 
confirmed by the thesis of the dialogue about the essence of communication between the teacher 
and those who learn in terms of understanding of the individual as a special individual style of 
culture. 

                                                           
336 Mel'nik, A. O., Chaplіch, І. A. (2009) Perspektiyvy rozvytku vіtchyznjanogo turizmu v umovah evroatlantichnoy 
integracіyi [Prospects for the development of domestic tourism in the context of Euro-Atlantic integration]. Visnyk 
Hmel'nic'kogo nacіonal'nogo unіversytetu, No 9, pp. 76-80.[in Ukrainian]. 
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The socio-cultural aspects of the teacher's work are the corresponding roles: a significant 
other, which creates symbolic images in the minds of those who are taught; the creative role of 
the teacher who forms the student's personality both intellectually and ethically. 

One of the leading qualities of a teacher's personality is readiness for professional activity. 
Pedagogical aspects of readiness for professional activity were considered by such scholars as 
I. Zyazun (1997), N. Kuzmin (1980), A. Linenko (1998), I. Poluboyarina (2013), V. Tyurina (1993), 
O. Fedorenko ( 2012), R. Khmlyuk (1970), G. Yavorska (2006) and others. 

Appointment – to ensure high results in the performance of any work. 
Readiness, according to S. Fedorenko, can be defined as a certain assemblage of the 

individual, which helps her to actualize and use their own opportunities for successful actions, that 
is, it is an internal adjustment to certain behavior in the process of educational activity, which 
requires an understanding of professional tasks, awareness of their responsibility, the desire to 
succeed337. 

The theoretical analysis of the research of the problem of professional readiness testifies 
that this category has various psychological and pedagogical interpretations and is considered as a 
state of preparedness (M. Dyachenko, 1976; L. Kandybovich, 2007, etc.); a specific state 
(M. Levitov, 1969; B. Lomov, 1984, and others); the basis of preparedness is fixed doctrines that 
are formed as a result of the integration of social and individual experiences and are internal 
regulators of human behavior (D. Uznadze, 1966); a set of moral, psychological and professional 
qualities (M. Dyachenko, 1976; L. Kandybovich, 2007, etc.). 

In the structure of readiness for professional activity, the majority of researchers 
(Yu. Babansky, 1982; M. Dyachenko, 1976; S. Goncharenko, 2013, etc.) distinguish knowledge (a 
set of assimilated facts, laws of science, concepts, notions about objects and phenomena of 
objective reality, collective experience of mankind), skills (elements of activity, the way of action, 
provided by a combination of acquired knowledge and skills and allows you to perform an action 
with high quality, accurately and correctly), skills (automated components of conscious action of 
man, produced in the process of its implementation a certain experience of their application in 
practice, a positive attitude to activity, stable motives of professional activity, the presence of 
professionally significant personal qualities. 

These definitions allowed to clarify the concept of «readiness of teachers» to form the 
professional competences of students, which is understood as a holistic, complex personal 
formation, integrative quality of the individual, combining professional knowledge, skills, skills and 
personality that ensure the effectiveness of their activities, the ability to overcome difficulties, 
self-evaluation of the results of this work, the need for professional self-improvement. 

Implementation of the readiness of teachers to form the professional competence of 
students should be carried out according to the following principles: facilitation (provision of 
students of professional support - teachers, curators of the academic group, methodologists); 
dialogic interactions (the interaction of all participants is the nature of a dialogue in which each 
participant has equal opportunities to speak and everyone can be heard); personally oriented 
education and upbringing (ensuring the right to freedom of choice in the value position, the 
possibility of its effective implementation in the presence of an installation to overcome 
disharmony in interaction); consistency – phased assimilation of all structural components of 
professional knowledge, abilities and skills of the individual, alternate mastery of the skills of 
responsibility, tolerance, activity, assertiveness, etc.; continuity – the interconnection of all types 

                                                           
337 Fedorenko, S. (2016). Liberal Arts Education in the US Colleges and Universities as the Basis for Shaping Students’ 
Liberal Culture. Journal of Teaching and Education, 5 (1), 411-416. Available at http://universitypublications.net/jte/ 
0501/pdf/R5ME345.pdf. 
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of practice, when the development of the new is carried out on the basis of experience gained by 
students at previous stages of practical training. 

According to the leading ideas of the theory of activity (L. Vygotsky, 1983; O. Leontiev, 1977, 
S. Rubinstein 1989, etc.), scientific achievements of psychologists and teachers (V. Bezpalko, 1989; 
S. Goncharenko, 2003; V. Evdokimov, 2000; L. Kanishevskaya, 2011; I. Lerner, 1981; A. Linenko, 
1998; V. Lozova, 2000; N. Nychkola, 1999; O. Padalka, 1996; O. Fedorenko 2008); structure of 
readiness of teachers to the formation of professional competence of students is considered in the 
unity of the following interrelated structural components: the content that combines the totality 
of knowledge about the essence of the basic concepts and the specifics of their formation; value-
motivational as an actual aspect of professional activity, the desire to perform this activity at a 
high level, the ability to ensure the productive development of students, and lay the foundations 
for their own professional and personal growth; reflective-volitional, which involves the ability to 
choose a psychologically weighed decision, to become a controller's position towards himself, 
which contributes to a deep understanding of his own internal processes, which makes them 
subject to the highest spiritual powers of the individual; activity-technological, which involves the 
possession of forms, methods, techniques and technologies for the formation of professional 
competences of students of institutions of higher education of agrarian profile. 

Formation of teachers readiness to form professional competencies of students of 
institutions of higher education of agrarian profile is defined as the totality and unity of elements 
of the activity of teachers, aimed at orientation of them to acquire theoretical knowledge of 
students and the ability to purposefully form them in the educational process of institutions of 
higher education of agrarian profile. This, in turn, requires the definition of criteria, indicators and 
levels of formation of teachers readiness for the formation of professional competences of 
students of institutions of higher education of agrarian profile; development, testing and 
introduction of the agricultural profile of the organizational and methodological support of the 
relevant process in the educational process of higher education institutions, as well as the 
verification of the effectiveness of the process of forming the readiness of teachers to form the 
professional competencies of the students. 

Conclusions. Thus, the effectiveness of the training of students of higher education 
institutions of the agrarian profile in the specialty «Tourism» should be built in accordance with 
the new socio-economic conditions, taking into account the specifics of the subject and product of 
labor in education and tourism, which is implemented in response to the demand of the tourist 
market, that guarantees the employment of graduates. 
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3.2. Role of information technologies in improvement of quality of professional training  
of future secondary education masters in physical education 

 
Introduction. At current stage of Ukraine’s development, reformation and modernization of 

social and economic, spiritual and cultural spheres of society are important aspects. The key aim of 
modernization and improvement of higher education on Ukraine is achievement of brand new 
quality of training of future specialists in higher educational establishments. 

Higher education paradigm in the XXI Century is aimed at improvement of vocational 
training in combination with personal development of each student. Humanistic approach 
professional training envisages a student being active subject of own activity, realizing personal 
creative potential in the process of case studies and personal practical activity. 

As stated in the Concept of Pedagogical Education Development, approved by decree № 776 
of the Ministry of Education and Science of Ukraine of 16. 07. 2018, deterioriation of the quality of 
education “is stipulated by inability of a cetain share of eductors and students to master and 
practically use modern methods (techniques) of studies, education, and development”.   

Objective social importance of the quality of professional training of future secondary 
education masters in physical culture caused our choice of this topic.   

The aim of the article is to describe the role of information technologies in improvement of 
the quality of professional training of future secondary education masters in physical culture.  

Material and methods: analysis, generalization, and polling of students from higher 
educational establishments.  

Recent findings. Present-day paradigm of professional training of teachers is characterized 
not by training of a specialist for future professional activity via accumulation of a certain amount 
of information in the process of education, but by development of personality, learning how to 
acquire and produce knowledge. As stated by V. Kremin, “development of each person based on 
his / her abilities should be considered the essence and basic indicator of the progress of 
humanity. Moreover, it is a key factor of further development of society especially under 
conditions of a shift of knowledge to scientific and information technologies, and later – 
society”.338 

We agree with A. O. Kravchenya that along with modern educational technologies, computer 
communications can significantly influence on the formation of new content of education and 
modification organizational forms and methods of education.339[ 

S. Sysoyeva and I. Sokolova emphasize that “training of future specialists for active 
occupation in the information society is one of the main tasks of current stage of modernization of 
professional training of future specialists in higher educational establishments”.340 

At the second forum of rectors of European pedagogical universities, I. Ya. Kotsan has stated 
that “an educator must orient in a specific educational situation, and take into account 
peculiarities students’ development. This influences on the demands to information and 
adaptation competence of an educator and skills in application of modern information 
technologies. Verbal methods of teaching are a thing of the past. A simply verbal transmission of 
educational material cannot make modern students interested in it”.341 Later on, the researcher 
proves that teacher’s information competence and skills in modern computer technologies enable 
teachers to compensate a recently important function of direct knowledge transmission. Under 
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such conditions, an educator turns into a coordinator of students’ cognitive activity. He / she 
teaches them to search for information online and in printed works, analyze, generalize, 
systematize, and convert it into knowledge. This is what appeals students. They stop perceive 
school as something routine and boring, which results in better performance. 

Special attention for the improvement of quality of education should be paid to application 
of information technologies in professional training of future professionals in pedagogy 
specializing in physical education. It should be noted that in modern informational society, quality 
higher education is a key factor for success, an educator being the object and coordinator of 
positive changes. Thus, I. R. Svistelnyk suggests realization of the following steps in higher 
educational establishments: improvement of the level of information support of educational and 
scientific processes via organizational innovations (establishing external relations with users of 
information; formation of new information policy, changes in the structure information services 
activity, changes in professional activity of information services personnel, improvement of their 
thinking creativity); technological innovations (elaboration of new methods of informational 
activity, information services, extensive use of modern technologies and techniques); 
improvement of the quality of new information products (expansion of services and granting 
personal information resources in full-text format).342  

As noted by W. Dufourand W. Laporte, implementation of information technologies in 
higher educational establishments specializing in physical culture ensures training of new-
formation specialists having fundamental and professionally-oriented knowledge.343 

P. A. Rozhkov assumes that implementation of new methods of specialists’ professional 
training in the sphere of physical education and sport requires taking the following steps: 
approbation of new educational vocational programs, pedagogical and information technologies in 
educational end research processes; elaboration of new research areas of physical culture and 
sport; exchange of experience in training of specialists in physical culture with foreign countries, 
internship included.344 

We assume application of computer inline testing, distance learning, and creation of 
multimedia presentations within the process of professional training of future secondary 
education masters in physical culture to be reasonable.   

The process of training of future secondary education masters in physical culture with 
application of information technologies should meet the following pedagogical demands:  

1) the key condition in the process of studies is individual cognitive activity of masters; only 
having realized of the necessity of individual acquisition and application of knowledge as well as 
having formed required competences, future secondary education masters in physical culture will 
be able to implement their educational potential; 

2) the most important result of studies is not general knowledge in the field, but ability to 
individually research, acquire knowledge, and work within formation in the given field; 

3) as a result of studies, masters learn means of continuous cognitive activity that they will 
be able to use in further practical activity; 

4) individual activity of masters is organized with application of modern pedagogical 
technologies (business games, brainstorming, case studies etc.) that promote formation of 
personal social qualities (ability to play various social roles, work in a team to complete difficult 
educational tasks and soon); 
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5) education with application of information technologies does not exclude 
communication between masters and teacher, masters, and, on the contrary, promotes such 
communications to solve problems of their specialization in society; 

6) systems of control and feedback are not only systematic, but also operative and are 
execute data ll levels of education by the specialty.  

As noted by Yu. O. Lyannyi, education with application of information and communication 
technologies “has basic distinct features that differentiate digital studies from other forms”: 

1) education with application of information and communication technologies envisages a 
clearer system of setting educational goals and objectives, detailed planning and administering 
masters’ educational activity;  

2) interactivity is the basic feature of education with application of information and 
communication technologies that ensures communication between teacher and masters, 
feedback educational materials, and group studies; 

3) different kinds of feedback, both operative and delayed, can serve as basis for evaluation 
of master’s performance;  

4) motivation and self-motivation. Within the process of learning a certain subject, master 
students are motivated not only by external control of teachers, but also by a chance to see the 
results of personal activity, directly participate in the formation of professional competence;  

5) modularity and high level of structuring of educational material.345  
We are convinced that information technologies will allow integration of individual cognitive 

activity of future secondary education masters in physical culture with various sources of 
information, educational materials given by the teachers, various mechanisms of feedback and 
control, group, project, and research work. Application of these technologies in organization of 
educational process will allow effective studies of educational material and formation of personal 
qualities of future masters. 

We agree with V. A. Krasylnikova on the fact that implementation of information and 
communication technologies in educational process of masters must envisage realization of 
certain principles. Principle of systematic nature – systematic approach to elaboration and 
substantiation of computer technologies acts as methodological principle that allows to point out 
main component of education technology, single out new approaches in development of 
computer technology and in organization of educational activity. Visual aids principle – use of 
multimedia computer technologies in preparation educational demonstrative material on the 
basis of application of various means (statistic and dynamic graphics, animation, audio- video 
means, modelling) allows significant increase of objects, processes, and phenomena perception 
within studies. Principle of multilevel nature and different-level possible trajectories of education 
– a possibility to develop technology of different-level and multilevel education; application of 
interactive mode of computer systems operation allows creation of rather flexible and effective 
educational complexes. Principle of being interested in education – this principle is based on main 
law of personal development – “the law of demands increase”, achievement of new level of 
development on the basis of inner need of personal development. Computer technology of 
education is based on increase of mental activity, gives opportunity for modelling of special 
information field to develop student’s interest in achievement of educational and cognitive 
aims.346  
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Implementation of information technologies in educational process of training of masters 
envisages computer control (online testing), the aim of which is to manage educational process 
and support its individuality and distance (especially topical for “active” athletes), which allows to 
evaluate the level of learning, understanding, and application of the learnt material. 

As noted by V. I. Zvonnikov and M. B. Chelyshkova, computer control differs from the formal 
one by the procedure of administering.347 As a result, outcome of testing can be influenced by 
additional factors that do not arise at formal testing. Such factor include, for instance, level of 
master’s computer literacy. Moreover, a master student can look through all the tasks during 
formal testing, skip some of them and get back to them later. No possibility to look through the 
entire test, evaluate its overall difficulty, and difficulty of the tasks that are still to be done is 
another factor of master’s nervousness. It should also be noted that during computer testing, as a 
rule, it is impossible to get back to the tasks that have already been done and correct the 
answers.348 

With purpose of defining the level of application of information and communication 
technologies in educational process, we have polled 136 future secondary education masters in 
physical culture, full-time students, of whom 44 masters from Ivan BoberskyiLviv State University 
of Physical Culture, 34 masters from Sumy State A. S. Makarenko Pedagogical University, 
30 masters from Dragomanov National Pedagogical University, 15 masters from Khmelnytskyi 
National University, and 13 masters from National University of Physical Education and Sport of 
Ukraine. 

The respondents were offered a closed questionnaire that contained the following 
questions: “Are you satisfied with the quality of materials needed for future professional activity 
published in MOODLE environment?” and “Do you channel your efforts on creation of multimedia 
materials while preparing to practical (seminars, laboratories) classes?” 

The results of poll showed that 41.8% of respondents were partially satisfied with the quality 
of materials needed for future professional activity published in MOODLE environment, 11.0% of 
respondents – satisfied, 21.8% not satisfied, 25.4% found it difficult to answer this question 
(Fig. 1). 

Based on the result of poll, we may assume that masters do not fully use opportunities of 
MOODLE as every fourth respondent could not evaluate the quality of materials published in 
MOODLE. 

 

 
Fig. 1. Answers of masters polled in regard to satisfaction with the quality of materials needed for 

future professional activity published in MOODLE environment, % 

                                                           
347 Звонников В. И., Челышкова М. Б. Современные средства оценивания результатов обучения: учеб. пособ. 
для вузов по пед. специальностям, p. 107-110. 
348 Ibid. 
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Another indicator that describes application of information technologies in education by 

masters is answer to the question “Do you channel your efforts on creation of multimedia 
materials while preparing to practical (seminars, laboratories) classes?” Data show that 46.2% of 
respondents do channel their efforts on creation of multimedia materials while preparing to 
practical (seminars, laboratories) classes, 28.9% – partially channel their efforts, 24.9% do not 
channel their efforts at all (Fig. 2). 

 

 
Fig. 2. Answers of masters polled in regard to channelling their efforts on creation of multimedia 

materials while preparing to practical (seminars, laboratories) classes, % 
 
Conclusions. Thus, social and political changes in Ukraine dramatically changed the essence 

of professional activity of a teacher of physical education. Traditional content, forms, and methods 
of training of future teachers do not fully meet requirements of present day and do not promote 
formation of a teacher as an active, creative person. As a result, modernization of the process of 
training of future teachers of physical education gains exceptionally important value. Within this 
process, students acquire a complex of professionally-oriented knowledge and skills, their 
professional development, and form interests, professional motives and values, which is 
completed by development of professionally-pedagogical position. The results of poll showed that 
master students of Ivan Boberskyi Lviv State University of Physical Culture, Sumy State 
A.S. Makarenko Pedagogical University, Dragomanov National Pedagogical University, 
Khmelnytskyi National University, National University of Physical Education and Sport of Ukraine 
do not fully use advantages of information technologies within educational process in order to 
improve quality of their professional training. 

Perspectives of further research include elaboration of a computer program that will ensure 
evaluation of the quality of training of future secondary education masters in physical culture. 
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3.3. Problematic issues of legal education of civil defense service future employees 
 
3.3. Problematyczne zagadnienia edukacji prawnej przyszłych pracowników  

służby obrony cywilnej 
 
Zmiany w ostatnich latach w życiu społeczno-gospodarczym, politycznym i duchowym 

Ukrainy spowodowały, że problem edukacji prawnej obywateli stał się niezwykle pilny. Pomyślne 
rozwiązanie zadań zawodowych urzędników służby cywilnej zależy bezpośrednio od poziomu ich 
wykształcenia prawniczego, którego kształtowanie następuje intensywnie w okresie studiów na 
wyższych uczelniach systemu Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy. Edukacja prawnicza jest 
jednym z aspektów kształtowania profesjonalnego i zgodnego z prawem zachowania 
funkcjonariusza. Pracownicy obrony cywilnej powinni dobrze rozumieć przepisy obowiązujące w 
Ukrainie, ich prawa i obowiązki funkcjonalne oraz różne rodzaje stosunków prawnych zawieranych 
w trakcie wykonywania obowiązków. 

Problem kształtowania kultury prawnej funkcjonariuszy ochrony cywilnej wymaga poważnej 
uwagi i powinien być przedmiotem specjalnych badań. Kwestia identyfikacji i uzasadnienia 
pedagogicznych warunków wysokiej jakości, skutecznej edukacji prawnej przyszłych pracowników 
ochrony ludności jest niezwykle pilna i wymaga poważnych badań naukowych. 

Głównym dokumentem normatywnym regulującym proces edukacji prawnej jest ukraińska 
ustawa o edukacji. 

Ponadto, Narodowy Program Edukacji Prawnej ludności uznaje edukację prawną za 
integralną część systemu edukacji i ma na celu stworzenie wysokiego poziomu kultury prawnej i 
świadomości prawnej jednostki, jej punktów odniesienia i aktywnej pozycji jako członka 
społeczeństwa obywatelskiego. 

W ustawie Ukrainy „W sprawie Dyscyplinarnego Statutu Służby Obrony Cywilnej” zaznacza 
się, że odpowiedni poziom dyscypliny w działach obrony cywilnej jest osiągany poprzez: 
pielęgnowanie wysokich kwalifikacji zawodowych i moralno-psychologicznych u osób o 
zwyczajnym i dowódczym charakterze w tradycjach narodowych i historycznych, zgodnie z 
tradycyjną historią, świadome podejście do wykonywania obowiązków służbowych, lojalność 
wobec Przysięgi; ustanowienie osobistej odpowiedzialności każdej osoby szeregowej i personelu 
aktowego za przestrzeganie wymagań ślubowania, niniejszego statutu, innych normatywnych 
aktów prawnych, wykonywania obowiązków urzędowych i poleceń szefów; tworzenie kultury 
prawnej w szeregach. 

Obecnie w podręcznikach teorii prawa i państwa wystarczającą uwagę zwraca się na problem 
edukacji prawnej A. Kolodiya, V. Kotyuka, A. Oliynyka, M. Rabinovicha, O. Skakuna i innych. 

A. Kolodiy i A. Oliynyk uważają edukację prawniczą za niezbędny warunek wspierania 
działalności prawnej, kształtowania kultury prawnej społeczeństwa, dalszego wzmacniania prawa i 
porządku. 

O. Skakun, w głównych obszarach edukacji prawnej, widzi przekazywanie studentom pewnej 
ilości wiedzy prawnej, umiejętności i zdolności; formowanie pomysłów prawnych, uczuć, 
przekonań; opracowanie ram prawnych dla zgodnego z prawem zachowania. 

Edukacja prawna w „Encyklopedii prawnej” jest rozumiana jako system zasobów 
państwowych i niepaństwowych mających na celu stworzenie odpowiedniego poziomu 
sprawiedliwości i kultury prawnej wśród obywateli. 

L. Matsuk uważa, że edukacja prawna jest specyficznym czynnikiem w procesie 
edukacyjnym, który jest wdrażany w praktyce poprzez konkretne działania nauczyciela. Jego 
celowy wpływ na uczniów jest wywierany poprzez analizę naukową, prognozowanie, planowanie, 
organizację, kontrolę i ocenę ich zachowania w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu rozwoju 
społecznego -istotne cechy osobowości. 
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Osoba z prawnym wykształceniem, charakteryzuje się szacunkiem do prawa, systemu 
prawnego państwa i niekorzystnym stosunkiem do przestępców. Według M. Podberezskiego 
edukacja prawna wzrasta w warunkach demokratycznego rozwoju społeczeństwa, ponieważ 
wymaga indywidualnego rozwiązania wielu problemów życia społecznego i prywatnego. 

I. Romanova uważa, że edukacja prawna w szkołach wyższych jest procesem celowego 
wpływu wykładowców na studentów, którego celem jest kształtowanie wysokiego poziomu 
świadomości prawnej i aktywnego zachowania zgodnego z prawem. 

Yu. Surmyak pod edukacją prawną uczniów szkół zawodowych rozumie celowe i 
systematyczne działania jednostek oświatowych, organów ścigania oraz innych instytucji 
rządowych i lokalnych, organizacji publicznych świadczących usługi w zakresie informowania i 
wyjaśniania przepisów prawa i ustawodawstwa, doradztwa prawnego w celu stworzenia u 
chłopców i dziewczyn z systemu wiedzy prawnej, przekonań i postaw, myślenia prawnego, 
umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w celu obrony swoich praw, co z kolei ma wpływ na 
zachowanie oraz aktywność społeczna i prawną osoby. 

P. Makushev uważa, że edukacja prawna jest systematyczną i celową działalnością instytucji 
państwowych i organizacji publicznych, instytucji prawnych, która powinna wykształcić w 
przyszłym specjaliście świadomość prawną i uczciwe podejście do systemu prawa Ukrainy.  

V. Ortinsky uważa legalną edukację kadetów za system celowego wpływu całego procesu 
edukacyjnego, zorientowanego na kształtowanie świadomości prawnej i kultury, za ważną 
podstawę kształtowania osobowości. 

Istotę, mechanizm, funkcje edukacji prawnej kadetów szkół wyższych Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych w rozprawie rozważał S. Legush. Z definicji we współczesnym społeczeństwie 
zwiększa się rola i znaczenie edukacji prawnej kadetów jako celowej, zorganizowanej, 
konsekwentnej i systematycznej działalności organów państwowych, innych uczestników procesu 
stanowienia prawa, aby wykształcić w nich niezbędny poziom świadomości prawnej, kultury 
prawnej i zawodowej, świadome podejście do spełnienia wymóg aktów normatywnych, 
przestrzeganie prawa, dyscypliny, zachowanie zgodne z prawem, dążenie do działalności 
społecznej i prawnej. 

A. Kvasha definiuje edukację prawną poprzez jej elementy składowe: „edukacja prawna 
polega na przekazywaniu, gromadzeniu i przyswajaniu wiedzy, zasad i norm prawnych, a także 
kształtowaniu odpowiedzialnego podejścia do prawa i praktyki jego wdrażania, umiejętności 
korzystania z ich praw, przestrzegania zakazów i wypełniania obowiązków„. „Stąd” – kontynuuje 
autor – „potrzeba świadomej asymilacji podstawowych, niezbędnych przepisów prawa, aby 
rozwinąć poczucie szacunku dla prawa. Zdobytą wiedzę należy przekształcić w osobiste 
przekonanie, rygorystycznie przestrzegane przez porządek prawny, a następnie w wewnętrzną 
potrzebę przestrzegania prawa ”. 

Każda z definicji istoty edukacji prawnej ma subiektywną wizję autora, ale łączy je wspólne 
zrozumienie potrzeby kształtowania w człowieku idei prawa, edukacji, poszanowania prawa, 
porządku. Wszyscy autorzy postrzegają edukację prawną jako sposób kształtowania szacunku 
wobec rządów prawa, wizję prawa o wielkiej wartości społecznej, która odnosi się bezpośrednio 
do każdej osoby, wskazując na potrzebę rozwijania poczucia odpowiedzialności, nieakceptacji 
wobec arbitralności i niewłaściwego postępowania. 

Edukacja prawna to system środków mających na celu wprowadzenie demokratycznych 
wartości prawnych i moralnych jednostki, zasad prawa, trwałego przekonania o konieczności i 
uczciwości norm. 

Celami edukacji prawnej są: 
1. Osiągnięcie silnej wiedzy ludzi na temat prawa, praw i obowiązków człowieka i obywatela, 

przede wszystkim ochrony osobistych i fizycznych praw i wolności, które są nierozerwalnie 
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związane z samą istotą człowieka, jego życia, rozwoju fizycznego i duchowego, nie mogą być 
wyobcowane. 

2. Zwiększenie autorytetu prawa jako nienaruszalnej wartości społecznej, poszanowanie go, 
decydująca walka z prawnym nihilizmem, ponieważ nie wiadomo, czy nieznajomość prawa lub 
fałszywe, zniekształcone jego rozumienie, które jest sprzeczne z wolą prawodawcy, zwalnia z 
odpowiedzialności za jego naruszenie. 

3. Stworzenie stabilnej orientacji na zachowanie zgodne z prawem, kształtowanie postaw i 
nawyków przestrzegania prawa, a także stworzenie atmosfery protestu i nietolerancji dla 
wszystkich przypadków naruszenia prawa, nieuchronności odpowiedzialności. 

Treścią edukacji prawnej jest angażowanie ludzi w wiedzę na temat państwa i prawa, 
legalności, praw i wolności danej osoby, kształtowanie stabilnej orientacji w przestrzeganiu prawa 
wśród obywateli. Innymi słowy, treść edukacji prawnej jest rozumiana jako część doświadczenia 
społecznego w dziedzinie kultury prawnej i wyróżnia następujące elementy: znajomość prawa, 
myślenie prawne i zdolność prawną. 

Znajomość prawa jest wstępem do istoty pojęć z zakresu prawa: prawo, konstytucja, 
ustawodawstwo, akt normatywny, praworządność, sankcje, odpowiedzialność prawna itp. 

Myślenie prawne i umiejętności oparte są na wiedzy prawnej i są umiejętnością oceny 
pomysłów, działań, zachowań ludzi pod kątem przepisów prawa. Dla rozwoju myślenia prawnego 
zapewnia analizę sytuacji prawnych i psychologicznych, które mogą mieć miejsce w prawdziwym 
życiu. W trakcie rozwiązywania tych sytuacji (zadań) kadeci uczą się, jak połączyć się z praktyczną 
wiedzą prawniczą na temat działalności, projektować swoje działania na rzeczywistość. Uczą się 
również uświadamiać sobie wartość osoby, jej prawa, wolności i obowiązki wobec siebie, 
społeczeństwa i państwa, rozumieć naturalną wolność człowieka i wolność człowieka w dla 
społeczeństwa. Rozwój działalności prawnej kadetów odbywa się na seminariach dotyczących 
dyscyplin prawnych, podczas których przeprowadzana jest analiza porównawcza normatywnych 
aktów prawnych, sporządzane są dokumenty proceduralne i rozwiązywane problemy sytuacyjne. 
W większym stopniu kadeci mają umiejętności pracy z dokumentami, uczą się, jak stosować zasady 
prawa podczas praktycznej działalności w procesie stażu w jednostkach Służb Obrony Cywilnej 
Ukrainy. 

Kultura prawna jest uważana za zbiór wartości materialnych i duchowych tworzonych przez 
ludzi na przestrzeni wieków, poziom rozwoju historycznego osiągnięty przez ludzkość, stopień 
cywilizacji społeczeństwa, rozwój intelektualny, duchowy i perspektywy humanistyczne. Są to 
osiągnięcia produkcji materialnej, nauki, sztuki, wartości ideologicznych i moralnych. 

Kultura prawna jest nieodłączną częścią kultury ludzkiej. Prawdziwie kulturalne 
społeczeństwo to takie, w którym opracowywany jest kompleksowy i spójny system 
ustawodawstwa odzwierciedlający uniwersalne wartości ludzkie, w których prawa jednostki są 
chronione i chronione, oraz praworządność i przestrzeganie prawa, które chroni zabytki prawne 
jako nienaruszalne wartości kulturowe. 

Kultura prawna wymaga wystarczającej wiedzy urzędników i obywateli o normach prawnych, 
ich znajomości prawa, umiejętności, umiejętności korzystania z prawa w praktyce, wysokiego 
stopnia poszanowania autorytetu prawa, jego oceny jako niezbędnej wartości społecznej dla 
normalnego funkcjonowania cywilizowanej społeczności ludzi, atmosfery osobowości i osobowości 
, wewnętrzna potrzeba przestrzegania prawa oraz działalności społecznej i prawnej. 

Metodyedukacji prawnej są ważnym elementem mechanizmu edukacji prawnej. Są to 
techniki wyjaśniające idee i zasady polityczne i prawne w celu wpłynięcia na świadomość i 
zachowanie jednostki w interesie prawa i porządku. 

Wspominane wyżej metody obejmują określone i dość różnorodne sposoby emocjonalnego, 
pedagogicznego i logicznego wpływu na przedmioty. 



238 

Metody edukacji prawnej kadetów wyższych uczelni SESS Ukrainy są scharakteryzowane jako 
zestaw sposobów, technik oddziaływania na psychikę, zachowanie, świadomość i wolę osób, z 
uwzględnieniem ich podstawowego wykształcenia, charakteru, tendencji do analizowania sytuacji i 
wydarzeń, indywidualnych umiejętności i właściwości. Ich wybór zależy od konkretnej sytuacji, 
zadań i celów edukacji prawnej studentów. W każdej konkretnej sytuacji stosowanie niektórych 
metod edukacji prawnej ma swoje własne cechy szczególne. 

Główne metody edukacji prawnej kadetów szkół wyższych w systemie Obrony Cywilnej 
Ukrainy obejmują: 

1) metoda perswazji, która jest wpływem osoby, która prowadzi edukację prawną za pomocą 
różnych werbalnych i niewerbalnych środków, poglądów, pomysłów, poglądów na wolność, 
uczucia i świadomość, uczniów, w wyniku czego kształtują pozytywne cechy osobowości 
ukierunkowane za zgodność z prawem i wytycznymi prawnymi oraz aktywną pozycję życiową. 

Ogólnie perswazja to proces działania na umysł człowieka, aby ugruntować wiarę w prawdę 
czegoś. Psychologiczną podstawą tej metody jest zasada wyprzedzającej refleksji w umyśle osoby 
działań i działań, które zamierza wykonać. Ale czyniąc to, opiekun ogranicza osobę do prawa 
wyboru, ponieważ wskazuje, jak postępować i zaszczepia odpowiednie poglądy. Wiara, silna 
pozycja nauczyciela wpływa na regulację i ocenę zachowania kadetów. 

Osobliwością metody perswazji jest przede wszystkim to, że wpływając na świadomość, 
psychologię, uczucia, pomysły, doświadczenie, logikę funkcjonariuszy policji, dobrowolnie 
przekłada je na motywy zachowań, które dodatkowo kontrolują działania tej kategorii osób. 

Główną cechą tej metody jest to, że wpływ na psychikę, logikę, świadomość kadeta lub 
ucznia w przyszłości determinuje ich działania i motywuje zachowania w trakcie służby. 

2) metoda motywacyjna polega na stosowaniu różnorodnych zachęt materialnych i 
moralnych wobec tych, którzy wykazali się najlepszymi umiejętnościami, sukcesami i najlepszymi 
wynikami w swoich działaniach. Zachęta to aprobata akcji afirmatywnej i akcji zachęcającej 
uczniów do ich powtarzania. Zachęta stwarza pozytywne uczucia i postawy. Osobliwością edukacji 
prawnej kadetów jest to, że wraz ze stosowaniem metod awansu, poziomu wymagalności, 
potrzeby ścisłego przestrzegania dyscypliny zawodowej oraz prawa i porządku wśród kadetów nie 
należy zmniejszać. 

Akceptacja jest najprostszą formą zachęty. Akceptacjęwyrażasięwyrazemtwarzy, gestami, 
zachętą, pozytywnąocenąaktywnościuczniówprzedzespołemkadetów, dowódców. 

Rodzaje nagród kadetów obejmują: ogłoszenia o Święcie Dziękczynienia; nagradzanie 
cennym prezentem lub nagrodąpieniężną; wręczeniedyplomujednostkiobronycywilnej; 
przyznaniekadetowihonorowegoprawa do bycia sfotografowanym obok rozszerzonej flagi 
instytucji edukacyjnej, a następnie wręczenie mu tej karty fotograficznej; wysłanie listu z 
podziękowaniami do rodziców kadeta; udzielenie zezwolenia na jedno nadzwyczajne zwolnienie z 
lokalizacji instytucji edukacyjnej itp. 

Zachęcanie do takiego poziomu wywołuje silne pozytywne emocje, które dają uczniom 
długoterminowe zachęty, ponieważ wskazują na osiągnięcie nowego, wyższego poziomu. 

Promocje powinny być obiektywne, zgodne z zaletami uczniów, ich indywidualnymi cechami. 
Nie można ich używać zbyt często. 

3) metodę przymusu stosuje się do kategorii osób z niedostatecznym wykształceniem, często 
o niskim poziomie kultury prawnej i sprawiedliwości, skłonnych do łamania norm dyscyplinarnych i 
innych norm prawnych, i zmusza ich do spełnienia wymagań, obowiązków i norm przypisanych im 
wbrew ich woli. 

Poprzez metodę przymusu wychowawca wpływa na świadomość i zachowanie takich osób, 
aby odzwyczaić ich od negatywnych nawyków i poprawić, rozwinąć ich pozytywne cechy i cechy. 

W procesie edukacji prawnej kadetów występują następujące rodzaje przymusu: ostrzeżenia, 
przypomnienia, wymóg usunięcia braków, zakaz konkretnych działań, ostrzeżenia o działaniach 



239 

dyscyplinarnych, a na koniec stosowanie sankcji dyscyplinarnych (np. Uwagi, nagany, surowe 
nagany), co powinno sygnalizować dezaprobatę, potępienie negatywnych działań, w celu ich 
powstrzymania i zapobiegania im w przyszłości. 

Ta metoda umożliwia zapobieganie nieakceptowanym działaniom i, podobnie jak inne 
metody edukacji, ma na celu stopniowe przekształcanie bodźców zewnętrznych w bodźce 
wewnętrzne. 

4) metoda obserwacji – to pasywna metoda badań, gromadzenia informacji, w której badacz 
(obserwator) bezpośrednio rejestruje fakty, zjawiska, procesy zachodzące w rzeczywistości, bez 
wpływu na rozwój zdarzeń. Obserwacje powinny być przeprowadzane, systematycznie i celowo, 
zgodnie ze specjalnie stworzonymi planami z utrwalaniem zjawisk, wydarzeń interesujących 
uczestników procesu stanowienia prawa w celu ich analizy, badań i wykorzystania w dalszych 
działaniach edukacji prawnej. 

5) metoda przykładu osobistego – wychowawca wpływa na świadomość i zachowanie kadeta 
poprzez przykładowe zachowanie własne. W ten sposób wpływ opiekuna musi być stały, celowy i 
zaplanowany. Oczywiście skuteczność tej metody jest wprost proporcjonalna do autorytetu, 
szacunku i zaufania do osobowości opiekuna ze strony uczniów. W rezultacie kadet kształtuje 
postawy świadomego i zgodnego z prawem zachowania, szacunku dla prawa, negatywnego 
stosunku do przestępstw. 

Metoda osobistego przykładu pomaga stworzyć w umyśle kadeta wizerunek prawdziwego 
oficera obrony cywilnej, osoby w mundurze, która z pewnością będzie stanowić zachętę do 
szkolenia i edukacji. 

6) metoda treningowa jest metodą kształtowania wysokiego poziomu świadomości i innych 
przydatnych cech osobowości poprzez powtarzanie czynności i działań. Ta metoda jest jedną z 
najbardziej skutecznych i najczęściej stosowanych w systemie szkolenia kadetów, ponieważ 
pomaga stworzyć wiele pozytywnych cech, które będą wymagane podczas służby w przyszłości. 

7) metoda konkurencji stwarza okazję do stworzenia atmosfery zdrowej rywalizacji, 
naśladowania liderów, stymulowania współpracy między wszystkimi uczestnikami procesu 
egzekwowania prawa, a także zapewnienia spójności w zespole. Wyniki zawodów mocno i przez 
długi czas determinują i utrwalają status jednostki w zespole. 

Szczególnie ważna jest konkurencja dla słabszych kadetów: porównując swoje wyniki z 
wynikami swoich partnerów, otrzymują oni nowe zachęty do rozwoju i podjęcia dalszych wysiłków. 

8) metoda krytyki i samokrytyki pozwala znaleźć najlepsze opcje rozwiązywania problemów. 
Podczas krytyki nauczyciel powinien brać pod uwagę indywidualne cechy każdego z nich, jego 
biologiczny, psychologiczny i społeczny rozwój. 

Wiele metod edukacji prawnej uzasadnia twierdzenie, że ich wybór i zastosowanie zależy od: 
zadań, celów, treści edukacji prawnej, które podlegają świadomości i rozpatrzeniu; profesjonalne, 
praktyczne, metodologiczne szkolenie nauczycieli (nauczycieli, kuratorów, kierowników), ich 
umiejętności pedagogicznych, cech moralnej ; poziom świadomości prawnej i kultury prawnej 
kadetów, ich kształcenie i edukacja, edukacja; wsparcie logistyczne procesu edukacyjnego, 
dostępność sprzętu, literatura metodologiczna i normatywna, podręczniki, podręczniki; 
ustanowienie atmosfery współpracy między uczestnikami procesu egzekwowania prawa i relacji 
między nimi. 

Zasady edukacji prawnej to podstawowe idee i wartości, ogólne punkty wyjścia, które 
określają podstawowe wymagania dotyczące treści oraz organizacja procesu prawnego. 

Zarówno ogólne zasady pedagogiczne, jak i specjalne obowiązują w edukacji prawnej 
kadetów instytucji szkolnictwa wyższego systemu SESS Ukrainy. Wszystkie są równoważne, muszą 
być stosowane kompleksowo na wszystkich etapach procesu edukacyjnego, istnieją nie w izolacji, 
ale w systemie. 
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Najważniejszą z pedagogicznych zasad edukacji prawnej jest zasada legalności. Zasada 
legalności implikuje potrzebę ścisłego i rygorystycznego przestrzegania wszystkich uczestników 
procesu przepisywania przepisów i innych aktów prawnych, w tym międzydziałowych, podczas 
prowadzenia pracy edukacyjnej z kadetami. 

Zasada humanizmu głosi uznanie jednostki, jej praw, wolności, honoru i godności za 
najwyższą wartość społeczną i zapewnia stworzenie warunków do swobodnego rozwoju jednostki. 
Popyt należy łączyć z szacunkiem dla osoby, uwzględniając jej zainteresowania i uczucia, 
przyzwoite, wrażliwe podejście. W rezultacie kadeci rozwijają poczucie własnej wartości i 
samooceny, a kultywuje się poczucie humanizmu i miłości. 

Zasada humanizmu zakłada stworzenie optymalnych warunków dla intelektualnego i 
społecznego rozwoju każdego, korzystanie z prawa do wolności, integralności osobistej, ochrony 
socjalnej, realizację potrzeb fizycznych, psychicznych i społecznych. 

Zasada demokracji nie pozwala na autorytaryzm, oznacza równość wszystkich w zakresie ich 
praw i wolności, połączenie praw i obowiązków, ustanowienie partnerstwa między nauczycielem a 
kadetem. Wyklucza się jednak wszelką dopuszczalność, nie narusza się wymogów 
podporządkowania i dyscypliny. Zasada demokracji wymaga uwzględnienia myśli każdej osoby i 
personelu, utworzenia zespołu opartego na woli i życzeniach jego członków. 

Systematyczne i konsekwentne oznacza, że edukacja prawna musi być wykonywana w 
sposób ciągły, i ścisłe zgodny ze specjalnie zaprojektowanymi programami i planami. Wymóg 
systematyczności oznacza, że wpływ edukacyjny na jednostkę powinien być wywierany codziennie 
i systematycznie, z uwzględnieniem różnych czynników. Kształcenie prawne odbywa się w trakcie 
procesu edukacyjnego i pozaszkolnego, biorąc pod uwagę możliwości i poziom rozwoju kadetów 
ze stopniowym rozszerzaniem wymagań, tworzeniem optymalnych warunków do przejawiania 
samodzielności w rozwiązywaniu ustalonych zadań. 

Zasada dialogu implikuje, że w egzekwowaniu prawa dialog jest obowiązkowy, w procesie 
interakcji między opiekunami i wychowawcami kształtują się wartości orientacyjne. Podczas tej 
działalności wymieniane są wartości moralne, duchowe i społeczne, ale podporządkowanie jest 
nadal utrzymywane, z powodu różnicy wieku, doświadczenia życiowego, poziomu rozwoju 
intelektualnego. 

Zasada naukowości polega na uwzględnieniu zaawansowanych, innowacyjnych wyników 
naukowych podczas prowadzenia edukacji prawnej, wykorzystania nauk pedagogicznych i 
prawnych. Proces wychowania powinien ujawnić prawdziwy obiektywny obraz świata, 
przeprowadzić analizę i dostarczyć ocenę rzeczywistości. Wszystkie procesy i zjawiska należy 
wyjaśnić z punktu widzenia praw rozwoju społecznego i praw przyrody. Ta zasada pomoże 
ukształtować perspektywy naukowe, umiejętności poszukiwania naukowego u kadetów. 

Związek między edukacją prawniczą a życiem obejmuje przecięcie teorii i praktyki, 
potwierdzenie wniosków teoretycznych poprzez odniesienie do uogólnienia orzecznictwa, 
przykładów egzekwowania prawa, faktów życiowych i innych. 

Dlatego konieczne jest, aby edukacja prawna w systemie szkolnictwa wyższego obrony 
cywilnej Ukrainy znalazła swoje miejsce wśród pedagogicznych priorytetów procesu edukacyjnego. 
Nie można go sprowadzać do formalnej prezentacji treści aktów prawnych, rozpowszechniania 
informacji prawnych, ponieważ edukacja prawna jest tylko elementem metod kształcenia 
prawnego. 

Edukacja prawna powinna być prowadzona kompleksowo, w oparciu o całościowe, 
indywidualne podejście do integracji. W systemie szkolnictwa wyższego Ukrainy konieczne jest 
przejście od koncepcji zdobywania wiedzy prawnej do koncepcji edukacji prawnej, która rozwija 
osobowość kadetów, co pozwala mu z powodzeniem stosować wiedzę prawniczą uzyskaną w 
praktyce. 
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Tylko poprzez ustanowienie kompleksowego celu edukacji prawnej dla kształtowania kultury 
prawnej danej osoby, możliwe jest przeniesienie procesu edukacji prawnej od rozpowszechniania 
informacji prawnych przez etap kształtowania orientacji wartości i umiejętności zgodnego z 
prawem zachowania do zaangażowania danej osoby we wszystkie dziedziny życia publicznego i 
państwowego regulowane przez prawo, tj. Do tworzenia prawa społecznego aktywność 

Naszym zdaniem głównymi kierunkami podnoszenia poziomu edukacji prawnej przyszłych 
specjalistów służby ochrony ludności są: 

Ustanowienie przejrzystego systemu pracy edukacyjnej dla kadetów, opracowanie 
specjalnych programów takiej pracy, które z pewnością ułatwią jej realizację; 

- Konieczność połączenia wysiłków kadry nauczycielskiej i kierowników kursów, działu 
edukacji w zakresie prowadzenia edukacji prawnej, wypracowania jednolitego systemu takich 
działań; 

- Podniesienie poziomu, znaczenia tej działalności, jasne zrozumienie potrzeby edukacji 
prawnej w jednostkach ochrony ludności; 

- Zwiększenie poziomu wyszkolenia przedstawicieli łącza do kursu w celu przeprowadzenia 
takiej pracy; ich świadomość roli w edukacji prawnej; 

- Zwracanie szczególnej uwagi na rozwój ludzkich i moralnych cech kadetów; 
- Rozwijanie umiejętności i rozumienie istoty, potrzeba samokształcenia kadetów, chęć 

samodzielnego doskonalenia kultury prawnej. 
Wybór metod edukacji prawnej zależy od konkretnych celów, treści i ilości wiedzy, jaką 

należy przekazać kadetom, dostępności czasu do pracy, zasobów materialnych, zdolności 
opiekunów, ich kwalifikacji, cech wykształconych, obiektywnych warunków, w których praca jest 
prowadzona. We wszystkich przypadkach należy wziąć pod uwagę wiedzę i przekonania prawne, 
doświadczenie prawne i umiejętności. 

Zasady edukacji prawnej mają swoje osobliwości. Odzwierciedlają one specyfikę procesu 
wychowania, w przeciwieństwie do ogólnych. 

Zasady procesu pedagogicznego są ogólnymi przepisami, które prowadzą nauczycieli w 
rozwiązywaniu problemów edukacyjnych. 
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3.4. An example of the use of information technology in teaching disciplines  
in the field of Civil Security 

 
3.4. Приклад використання інформаційних технологій при викладанні дисциплін  

у галузі «Цивільна безпека» 
 
Розвиток науки і техніки на сучасному етапі важко уявити собі без використання 

обчислювальної техніки та інформаційних технологій. Жодна сфера людської діяльності не 
обходиться без їх допомоги. І галузь «Цивільна безпека» не є виключенням. 

В університеті цивільного захисту викладається дисципліна «Аудит пожежної та 
техногенної безпеки». Основне завдання цієї дисципліни – формування у здобувачів вищої 
освіти необхідного рівня знань та умінь з питань аудиту пожежної і техногенної безпеки 
промислових підприємств, систем автоматичного протипожежного захисту об‘єктів різного 
призначення, визначення ступеню небезпеки потенційно небезпечних об’єктів, їхнього 
забезпечення необхідною документацію у сфері техногенної і пожежної безпеки, пожежної 
та техногенної безпеки сучасних промислових та сільськогосподарських виробництв, умов та 
причин виникнення аварійних ситуацій на виробництві та профілактичних заходів, 
направлених на їх попередження, особливостей виконання аудиту (перевірки) технологічної 
частини проекту з питань пожежної та техногенної безпеки та методики її проведення, 
нормативного забезпечення пожежної та техногенної безпеки промислових і 
сільськогосподарських виробництв. 

Один з шляхів виконання наведених завдань – розгляд реальних проектів систем 
протипожежного захисту вже існуючих об‘єктів, або тих, що знаходяться на стадії 
проектування та будівництва, та виявлення відхилень від вимог нормативних документів, які 
у подальшому можуть привести до виникнення надзвичайних ситуацій техногенного 
характеру. 

Хід заняття. Кожен зі здобувачів вищої освіти отримує проект системи автоматичного 
протипожежного захисту. В ході заняття здобувач аналізує його на відповідність вимогам 
нормативних документів і за результатами аналізу складає «Пропозиції до проектної 
документації за результатами розгляду проекту»(далі Пропозиції), у яких обґрунтовано 
наводить виявлені відхилення. За необхідністю до Пропозицій додаються відповідні 
розрахунки. Також здобувач повинен оцінити доцільність складу наведеної системи 
автоматичного протипожежного захисту с економічної точки зору – загальних витрат на її 
реалізацію. Основними складовими загальних витрат на реалізацію проекту будуть витрати 
на: 

  певну кількість пожежних сповіщувачів (зрошувачів, оповіщувачів та ін.); 

  певну довжину дротів (тркбопроводів); 

  приймально-контрольний прилад необхідної ємності. 
Крім результатів власноручного розгляду проекту здобувач вищої освіти виконує аналіз 

розміщення чутливих елементів системи протипожежного захисту (пожежних сповіщувачів, 
зрошувачів, оповіщувачів та ін.) та трасування шлейфів пожежної сигналізації (трубопроводів 
установок пожежогасіння та ін.) за допомогою програмного комплексу «Веста». Результати 
власноручного аналізу проекту та з використанням програмного комплексу «Веста» 
порівнюються і відмінності, які виявлені, здобувач вищої освіти намагається пояснити у ході 
співбесіди з викладачем при захисті своє роботи. За результатами співбесіди здобувачу 
виставляється оцінка. 

Програмний комплекс «Веста». Необхідність розробки програмного комплексу для 
аналізу якості проектування систем автоматичного протипожежного захисту обумовлено 
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тем, що існуючі програми для проектувальників допомагають розв’язати виключно інженерні 
задачі без оптимізації складу систем автоматичного протипожежного захисту. 

Математичні засоби, які використані та розроблені при створенні програмного 
комплексу «Веста». Задача розміщення чутливих елементів систем автоматичного 
протипожежного захисту сформульована як задача покриття області довільної форми, в 
якості якої представлено приміщення, яке підлягає захисту, колами, в якості яких 
представлені зони, які контролюються пожежними сповіщувачами (зрошувачами, 
оповіщувачами та ін.).349 Задачі покриття відносяться до задач геометричного проектування й 
досить широко досліджені в літературі.У рамках теорії геометричного проектування задачі 
покриття досліджуються в роботах Стояна Ю. Г. і його учнів.350 

Тоді і термінах геометричного проектування задача, яка розглядається, може бути 
сформульована наступним чином: 

нехай  – багатозв‘язна область, яка обмежена дугами окружностей і відрізками 

прямих, iT , ni ,...,1  – кола заданих радіусів. Необхідно покрити область  колами iT , 

ni ,...,1  так, щоб кількість об'єктів, що покривають, була мінімальна. При цьому повинен 

виконуватися ряд спеціальних обмежень, а довжина ламаної, яка з'єднує центри кіл, 
повинна бути мінімальною. 

На відміну від більшості розглянутих у літературі задач покриття, у задачі побудови 
мережі системи автоматичного протипожежного захисту, що розглядається, на можливе 
положення датчиків накладають додаткові умови технологічного характеру. Це пояснюється 
тим, що сенсори, як реальні тіла фізичного миру, повинні знаходитись в приміщенні й при 
цьому не перетинатися між собою й із зонами заборони (балками, плафонами освітлення, 
повітряпроводами, колонами, декоративними елементами й т.п.). 

Усього для задачі покриття області сенсорними зонами датчиків зустрічаються три типи 
технологічних відношень між геометричними об'єктами: 

- умови взаємного попарного неперетинання (або розміщення не менш, ніж на 
мінімально припустимій відстані) датчиків між собою; 

- умови належності датчиків області з урахуванням зон заборони; 
- розміщення на максимально припустимій відстані «сусідніх» датчиків (датчиків, 

сенсорні зони яких перетинаються). 
У класі задач геометричного проектування, до якого належить розглянута задача, як 

математичні моделі двовимірних об'єктів використовуються phi-об'єкти.351 Phi-об'єктом 

називається непуста точкова множина 2A R , що задовольняє наступним вимогам: A  – 
канонічно замкнута множина352; внутрішність і замикання множини A  мають однаковий 
гомотопічний тип.353 

Для формалізації обмежень зазначеного типу доцільно використовувати апарат phi-
функцій: 

Безперервна, усюди визначена функція 6 1:ABR R  називається phi-функцією 

об'єктів ( )AA u  і ( )BB u , якщо вона задовольняє наступним характеристичним властивостями 

                                                           
349 Стоян Ю. Г., Яковлев С. В. Математические модели и оптимизационные методы геометрического 
проектирования К.: Наук. думка, 1986. 267 с. 
350 Стоян Ю. Г., Яковлев С. В. Оптимизация покритий трансляціями ограниченных множеств // Докл. АН УССР. 
Сер. А. 1988. № 7. С. 20-23. 
351 Куратовский К. Топология. М.: Мир, 1966. Т. 1. 594 с. 
352 Стоян Ю. Г. Об одном обобщении функции плотного размещения // Доклады АН УССР. 1980. № 8. С. 70-74. 
353 Кроуэлл Р., Фокс Р. Введение в теорию узлов. М.: Мир, 1967. 348 с. 
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( , ) 0 AB
A Buu , якщо об’єкти мають спільні внутрішні точки; ( , ) 0 AB

A Buu , якщо 

об’єкти торкаються; ( , ) 0 AB
A Buu , якщо об’єкти ( )AA u  і ( )BB u  не мають спільних точок. 

Використовуючи результати, які були отримані в роботі354, в роботі355 було побудовано 
узагальнену математичну модель задачі покриття області ідентичними колами у наступному 
вигляді: 

u W R

extr F(u),
 

                                      (1) 

k i

ijk i j

ijk s i jk

p C
1

t C C
2

t C C C
3

W {u R : 0 (i, k) ,

0, 0 (i, j, k) ,

0, 0 (i, j,s, k) , 0},










     

     

       

                                    (2) 

 
де 𝜎 = 2𝑛 + 1 – кількість додаткових змінних, що залежить від постановки задачі, обраних 
засобів моделювання відносин між геометричними об'єктами й виду технологічних 
обмежень задачі,  

u=(u1, u2, …, un, t) – вектор змінних задачі, 
t– вектор додаткових змінних задачі, 
ui=(xi,yi), i=1,2,…,n – параметри розміщення i-го кола, 
φp

k
C

i, φt
ijk

C
Sk – функції належності, 

φt
ik

Ω* – функції (або квазі-функції) належності (залежно від виду області Ω й обраних 
засобів моделювання відносин між геометричними об'єктами). 

Tijk=f(ui,uk,k), k∈{1,2} – точка перетинання окружностей 
iC  і jC

. 

i jf (u ,u ,k),k {1,2}  – функція, яка розраховує координати точок перетинання окружностей 

iC  і jC ,  

i jC C 2 2 2
i j i j4r (x x ) (y y )       – псевдонормалізована phi-функція, що формалізує умови 

розміщення пари кіл на максимально припустимій відстані 0  , 

(u)  – система допоміжних обмежень (наприклад, умов належності центрів кіл 

області  ). 
Для моделювання задачі оптимізації провідної сенсорної мережі для системи 

пожежних сповіщувачів до моделі (1)-(2) вносяться наступні зміни: 

 у систему додаткових обмежень вносяться умови належності сенсорів області з 
урахуванням мінімально припустимих відстаней до межі області (у загальному випадку 
описуються за допомогою мінімаксних phi-функцій); 

 у систему додаткових обмежень вносяться умови неналежності центрів сенсорів 
областям заборони (у загальному випадку описуються за допомогою мінімаксних phi-
функцій); 

 у систему додаткових обмежень задачі вносяться мінімально припустимі відстані 
між центрами сенсорів (описуються за допомогою всюди гладкої phi-функції); 

 мінімізується функція цілі, що представляє собою довжину траси. 

                                                           
354 Komyak V., Pankratov A., Patsuk V., Prikhodko A. The problem of covering the fields by the circles in the task of 
optimization of observation points for ground video monitoring systems of forest fires // ECONTECHMOD: An 
International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes  2016. Vol. 5. No. 2. P. 133-138. 
355 Антошкін О. А., Панкратов О. В. Узагальнена математична модель задачі покриття області ідентичними 
колами та її основні реалізації // Системи обробки інформації. 2019. № 1(156). – С. 44-49.  
https://doi.org/10.30748/soi.2019.156.06. 

https://doi.org/10.30748/soi.2019.156.06
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Відповідні послідовності кіл для кільцевого та радіального типу дротових з’єднань 
розраховуються шляхом розв‘язання допоміжних задач комівояжера та задачі маршрутизації 
відповідно. 

Для кільцевого типу дротових з'єднань функція цілі може бути записана у вигляді 

 де  – номера кіл, ; 

 – сума відстаней між центрами кіл, взятих у певній послідовності 

;  і  – відстані від точки початку траси  до центра 

першого й останнього в обраній послідовності кола відповідно. Для радіального типу 
провідних з'єднань функція цілі може бути представлена у вигляді  

 де  – кількість шлейфів;  – номера кіл, 

, , ; доданок 

 – сума відстаней між центрами кіл, узятих у певній q-ої послідовності 

;  – відстань від точки початку траси  до центра першого в q-ої 

послідовності кола. Тут  – відстань між точками  й . 

Окрім задачі мінімізації кількості кіл та довжини мережі, що їх з‘єднує, наведену 
узагальнену математичну модель можна використовувати для розв‘язання ще низки 
практичних задач: 

 мінімізації радіуса кіл, що формують покриття (з метою використання менш 
потужних приладів спостереження); 

 оптимізації щільності покриття (з метою зменшення ступеня взаємного перетинання 
зон контролю, що дозволить мінімізувати випромінювання в таких зонах); 

 корегування покриття (за необхідності внесення ручних змін); 

 корегування неприпустимого розміщення сенсорів та ін. 
Програмна реалізація запропонованого математичного апарату. На підставі 

запропонованих засобів математичного моделювання, математичних моделей і методів 
розв‘язання було розроблено програмний комплекс «Веста», який призначено для 
розв‘язання задач проектування оптимальних дротових сенсорних покриттів довільних 
областей, межи яких формуються ділянками гладких кривих, зокрема, дугами кіл і 
відрізками прямих. 

Програмний комплекс дозволяє здійснювати будову кругових покриттів довільних 
областейв інтерактивному, напівавтоматичному і автоматичному режимах, здійснювати 
корекцію неприпустимих покриттів, реалізовувати поліпшення вартості (зменшення кількості 
сенсорів) і / або якості (мінімізація радіусу кіл, максимізація зон взаємних перекриттів кіл) 
покриттів, будувати дротяні з'єднання двох типів (радіальні і кільцеві) з подальшою 
оптимізацією вартості (довжини дротових ліній). 

Програмний комплекс «Веста» здійснює генерацію простору розв’язків задачі покриття 
і дозволяє знаходити розв’язки задачі наближеними і точними методами на основі будови 
програмних інтерфейсів з сучасними оптимізаційними програмними пакетами. 
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Програмний комплекс «Веста» містить в собі такі основні логічні модулі: 

 головний модуль, який здійснює зв'язок і забезпечує потоки даних між іншими 
модулями; 

 модуль інтерфейсу з користувачем; 

 модуль введення даних про область, що покривається; 

 модуль автоматичної генерації регулярних і секційно-регулярних кругових покриттів 
для прямокутної області; 

 модуль автоматичної генерації нерегулярних кругових покриттів для довільної 
області; 

 модуль інтерактивної побудови покриття; 

 модуль аналізу коректності покриття; 

 модуль генерації аналітичного опису умов покриття; 

 модуль генерації простору розв’язків для задачі корекції неприпустимого покриття; 

 модуль аналізу виконання технологічних обмежень задачі (умов розміщення 
сенсорів в області та умов взаємного неперетинання сенсорів); 

 модуль генерації аналітичного опису технологічних обмежень задачі; 

 модуль генерації простору розв’язків для задачі корекції порушених технологічних 
обмежень задачі; 

 модуль аналізу виродженості покриття; 

 модуль генерації невиродженого покриття на основі виродженого; 

 модуль генерації простору розв’язків для задачі поліпшення якості покриття; 

 модуль генерації задачі комівояжера для постановки задачі будови дротового 
з'єднання кільцевого типу; 

 модуль генерації задачі маршрутизації для постановки задачі будови дротової 
мережі радіального типу; 

 модуль для розв’язання задач дискретної оптимізації (задачі комівояжера і задачі 
маршрутизації); 

 модуль генерації простору розв’язків задачі зменшення довжини дротових з'єднань 
для спільної задачі покриття і трасування; 

 модуль декомпозиції задачі оптимізації; 

 модуль локальної оптимізації; 

 модуль рендеринга. 
На Рис. 1 представлена діаграма, яка ілюструє структуру програмного комплексу 

«Веста». 
Головне вікно програмного комплексу має вигляд, представлений на Рис. 2. 
Де: 

 група кнопок з міткою 1 служить для виклику стандартних діалогових вікон 
завантаження файлів з описом областей і областей заборони; 

 група полів, які можуть мати змінне значення, з міткою 2 служить для завдання 
інформації про радіус сенсорної зони і радіус корпусу датчика; 

 група кнопок з міткою 3 служить для роботи в інтерактивному режимі, допускаючи 
операції додавання нового датчика, розміщення нового датчика (напівавтоматичне 
розміщення в точку, яка запропонована системою), точного редагування чисельних значень 
координат центру датчика, видалення датчика з покриття і його «схлопування»; 

 кнопка «Схлопування» стає доступною після побудови допустимого кругового 
покриття області. Її активація викликає модулі генерації простору розв’язків для задачі 
поліпшення якості покриття і модуль локальної оптимізації; 
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 група кнопок з міткою 4 служить для виклику операцій автоматичної побудови 
покриття, видалення покриття та корекції неприпустимого покриття відповідно. 

При цьому активація кнопки «Побудувати» в залежності від виду області викликає 
модуль автоматичної генерації регулярних і секційно-регулярних кругових покриттів для 
прямокутної області або модуль автоматичної генерації нерегулярних кругових покриттів для 
довільної області. 

 

 
 

Рис. 1. Принципова схема програмного комплексу «Веста». 
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Кнопка «Виправити» стає доступною тільки при порушенні умов покриття. Її активація 
викликає запуски модулів генерації простору розв’язків для задачі корекції неприпустимого 
покриття, аналізу виконання технологічних обмежень задачі, генерації аналітичного опису 
технологічних обмежень задачі, модуль генерації простору розв’язків для задачі корекції 
порушених технологічних обмежень задачі і модуля розв’язання задачі нелінійної 
оптимізації; 

кнопка з міткою 5 служить для виклику модуля генерації задачі комівояжера для 
постановки задачі побудови дротового з'єднання кільцевого типу або модуля генерації 
задачі маршрутизації для постановки задачі побудови дротового з‘єднання радіального типу 
(в залежності від вибору в групі перемикачів з міткою 7) з подальшим викликом модуля для 
розв’язання задач дискретної оптимізації. 

 

 
Рис. 2. Головне вікно програмного комплексу «Веста» 

 
Кнопка стає доступною після побудови допустимого покриття; 

 група перемикачів з міткою 6 служить для вибору переважної орієнтації для трас: «x» 
– довільний напрямок, «–» – переважно горизонтальний напрямок, «׀» – переважно 
вертикальний напрямок; 

 група перемикачів з міткою 7 служить для вибору типу мережі: кільцева або 
радіальна відповідно; 

 група кнопок з міткою 8 служить для розв’язання задачі оптимізації довжини мережі, 
що зв'язує датчики, і для скасування результатів трасування. Активація кнопки «Оптимізація» 
послідовно запускає модуль побудови простору розв’язків для задачі оптимізації довжини 
дротових з'єднань і модуль розв’язання задачі нелінійної оптимізації; 

 група кнопок з міткою 9 служить для збереження і завантаження всієї задачі 
загалом.Задача завантажується в тому ж стані, в якому вона була на момент виходу; 

 в полі візуалізації відображаються координати курсора миші (мітка 10) і сумарна 
довжина з'єднань, якщо вони побудовані (мітка 11); 
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 вікно прапорця з міткою 12 служить для завдання режиму візуалізації сенсорних зон 
датчиків; 

 група лічильників з міткою 13 служить для управління рендерингом, переміщенням 
зображення вправо-вліво, вгору-вниз і масштабування відповідно. Управління рендерингом 
можна здійснювати також за допомогою комп'ютерної миші безпосередньо в поле для 
візуалізації результатів; 

 група кнопок з міткою 14 служить для швидкого позиціонування датчиків і точки 
входу для трасування; 

 група кнопок з міткою 15 служить для реалізації операцій «Undo» і «Redo». 
Особливістю даного програмного комплексу, яку слід відзначити окремо, є те, що 

конфігурацію приміщення, яке підлягає захисту можна задати як з використанням файлу з 
розширенням txt, так і імпортувати з файлів, створених у автоматизованих системах 
проектування типа AutoCAD. Тобто під час проектування або перевірки відповідності 
вимогам та оцінки якості можна використовувати електронну інформацією, яка надана 
замовником проекту. 

Результати обчислювальних експериментів. Обчислення проводилися на комп'ютері 
AMDFX(tm)-6100Six-CoreProcessor3.30GHz,4 Гб. З встановленою операційною системою 
Windows 7. 

В ході розв‘язання задач використовувалися програми з відкритим вихідним кодом 
сторонніх розробників. 

Задачі дискретної оптимізації (комівояжера і маршрутизації) вирішувалися за 
допомогоюбібліотекиевристик для генерації розв’язків проблем маршрутизації транспортних 
засобів VRP (https://projects.coin-or.org/VRPH), реалізованої у вигляді DLL з виконаним 
програмним інтерфейсом і параметрами, встановленими зазамовчуванням. 

Задача нелінійної оптимізації (корекції покриття, покращення покриття, мінімізації 
довжини трас, що зв'язують датчики) вирішувалися за допомогою IPOPT (Interior Point 
OPTimizer, https://projects.coin-or.org/Ipopt) – програмного пакету для великомасштабної 
нелінійної оптимізації з реалізованим програмним інтерфейсом і параметрами, 
встановленими за замовчуванням. 

Оцінка адекватності отриманих результатів і ефективності використання модуля 
нерегулярного розміщення пожежних сповіщувачів. Для підтвердження адекватності роботи 
програмного комплексу нижче наведені результати серії експериментів, суть яких зводиться 
до наступного. Для конкретного приміщення проводиться розрахунок схеми розміщення 
пожежних сповіщувачів (ПС) згідно квадратичної схеми, рекомендованої нормативною 
документацією356, і для того ж приміщення з використанням запропонованого методу 

розміщення. Потім в ряді точок цього приміщення (на Рис. 3 відзначені ) імітується 
виникнення пожежі для кожної зі схем, і фіксується час спрацьовування системи пожежної 
сигналізації. У разі, якщо час спрацьовування запропонованої схеми не більше, ніж 
нормативної, применшійкількості ПС, результати визнаються задовільними. 

В якості тестового приміщення для проведення експерименту було вибрано 
непрямокутне приміщення загальною площею 400,16 м2. План приміщення наведений на 
Рис. 3 (висота стелі 2,4м). 

Для даного приміщення був проведений розрахунок схеми розміщення ПС. Результати 
розрахунку згідно з нормативною документацією та згідно запропонованого методу 
наведено на рис. 4 і 5 відповідно. 

 

                                                           
356 Системи протипожежного захисту: ДБН В.2.5–56–2014 [Чинний від 2015-07-01]. К.: ДП «Укрархбудінформ». 
2014. 127 с. 

https://projects.coin-or.org/VRPH
https://projects.coin-or.org/Ipopt
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Рис. 3. План приміщення для проведення експерименту з вказаними місцями  

розташування осередків пожежі, що імітується 

 
Рис. 4. Схема розміщення ПС згідно нормативних документів 

 

 
Рис. 5. Схема розміщення пожежних сповіщувачі,  

яка отримана програмним комплексом, що пропонується 
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Згідно проведенихрозрахунківкількість ПС, яка необхідна для захисту даного 
приміщення відповідно до, становить 11 шт. А з використанням програмного комплексу 
«Веста», що пропонується – 10 шт. (різниця в кількості становить 9%). 

На Рис. 6 представлено покриття області складної форми, побудоване з використанням 
запропонованого програмного продукту. Як наглядно проілюстровано 

 

 
Рис. 6. Розміщення пожежних сповіщувачів з трасуванням шлейфів  

у приміщенні складної форми 
 
Як бачимо складність приміщення, для якого розглядається схема розміщення чутливих 

елементів систем автоматичного протипожежного захисту та виконується трасування 
шлейфів (трубопроводів), жодним чином не впливає на хід розв’язання задачі. 

Висновки. Таким чином, в роботі проілюстровано використання програмного комплексу 
«Веста» при проведенні на кафедрі автоматичних систем безпеки та інформаційних 
технологій факультету пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту 
занять з дисципліни «Аудит пожежної та техногенної безпеки». Використання цього 
програмного продукту дозволяє отримати оцінку «якості» проектування систем 
автоматичного протипожежного захисту незалежно від «людського фактору», сприяє 
розвитку у здобувачів вищої освіти аналітичного мислення, спроможності робити висновки 
за результатами порівняння результатів розв’язання однієї задачі з використанням різних 
методів. 

 
 
 
 
 
 



252 

Літературa: 
1. Антошкін О. А., Панкратов О. В. Узагальнена математична модель задачі покриття області 
ідентичними колами та її основні реалізації // Системи обробки інформації. 2019. № 1 (156). – С. 44-
49. https://doi.org/10.30748/soi.2019.156.06. 
2. Кроуэлл Р., Фокс Р. Введение в теорию узлов. М.: Мир, 1967. 348 с. 
3. Куратовский К. Топология. М.: Мир, 1966. Т. 1. 594 с. 
4. Системи протипожежного захисту: ДБН В.2.5–56–2014 [Чинний від 2015-07-01]. К.: ДП 
«Укрархбудінформ». 2014. 127 с. 
5. Стоян Ю. Г., Яковлев С. В. Математические модели и оптимизационные методы геометрического 
проектирования К.: Наук. думка, 1986. 267 с. 
6. Стоян Ю. Г., Яковлев С. В. Оптимизация покритий трансляціями ограниченных множеств // Докл. 
АН УССР. Сер.А. 1988. № 7. С. 20-23. 
7. Шеховцов С. Б., Яковлев С. В. Формализация и решение одного класса задач покрытия при синтезе 
систем управления и контроля // Автоматика и телемеханика. 1989. № 5. С. 160-168. 
8. Яковлев С. В. Об одном классе функций и его применении при формализации задач 
геометрического проектирования // Математические методы в проектировании. Киев: Ин-т 
кибернетики АН УССР. 1985. С. 36-40. 
9. Яковлев С. В. Решение задач геометрического покрытия с использованием структур линейных 
неравенств // Методы прикладной математики в машиностроении. Киев: Ин-ткибернетики АН УССР. 
1987. С. 42-48. 
10. Стоян Ю. Г. Об одном обобщении функции плотного размещения// Доклады АН УССР. 1980. № 8. 
С. 70-74. 
11. Komyak V., Pankratov A., Patsuk V., Prikhodko A. The problem of covering the fields by the circles in 
the task of optimization of observation points for ground video monitoring systems of forest fires // 
ECONTECHMOD: An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes  
2016. Vol. 5. No. 2. P. 133-138. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://doi.org/10.30748/soi.2019.156.06


253 

3.5. Information and innovative approaches to organize independent work of students  
of specialty pharmacy in WHO 

 
3.5. Інформаційні та інноваційні підходищодо організації самостійної роботи студентів 

спеціальності фармація у ВЗО 
 
Сучасне суспільство характеризується швидкими змінами в усіх сферах життя, що 

особливо впливає на розвиток інформаційного, зокрема, й освітянського простору. Освітня 
сфера, яка є основоположницею формування світогляду, духовного становлення особистості, 
зазнає значних трансформаційних процесів. Простір, де стикаються нові цінності й технології, 
нові стилі життя, вимагає нових освітніх технологій.357 

Одним із завдань процесу навчання є отримання знань, тобто оволодіння певною 
інформацією. Однак для повноцінної життєдіяльності цього недостатньо – важливо ще й 
вміти використовувати набуті знання на практиці, а також поповнювати новою інформацією і 
продукувати її. Це має особливе значення у професійній діяльності. Швидкі темпи розвитку 
суспільства, його глобальна інформатизація зумовлюють необхідність удосконалення 
процесу набуття знань і практичних навичок, особливо професійних. 

Особливість підготовки фахівців полягає у тому, що необхідно орієнтуватися  на 
майбутнє, враховувати тенденцію і динаміку змін у суспільств, галузях економіки, розвитку 
особистості. В умовах нашої держави важливо враховувати необхідність інтеграційних 
процесів у світове співтовариство.358 

Сучасна педагогічна наука характеризується зміною поглядів, відмовою від набутих 
стереотипів. Сьогодення потребує від викладача високого професіоналізму, володіння 
сучасними методами та формами роботи. 

Головною метою самостійної роботи є отримання знань, набуття навичок. Важливими 
характеристиками є: 

- самостійна робота студента з матеріалом; 
- реалізація індивідуальних можливостей та здібностей студента; 
- індивідуальний та творчий підхід до самостійної роботи; 
- різноманітність форм діяльності у процесі пошуку необхідної інформації; 
- самостійна робота допомагає формувати у майбутнього спеціаліста навички 

самоосвіти та мотивацію до неї; 
- сприяє засвоєнню знань, отриманих на лекційних та практичних заняттях, та 

доповнює їх шляхом самостійного вивчення різних джерел та ін. 
Нині для освіти є пошук нових педагогічних можливостей, що пов’язано з відмовою від 

традиційного навчання, зверненням до новітніх тенденцій у вищій школі. Тому сьогодні 
важливим є застосування інноваційних та інформаційних педагогічних технологій у процесі 
підготовки студентів. 

Навчити студента самостійно оволодівати знаннями – одне з головних завдань 
дидактики вищої школи. Таким чином, актуальність дослідження проблеми інноваційних 
педагогічних технологій при організації самостійної роботи студентів ВЗО обумовлена 
соціальними потребами в спеціалістах з високим рівнем знань, здатними ефективно 
використовувати новітні технології у професійній діяльності.359 

                                                           
357 Серветник О. П. (2013): Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом упровадження 
інноваційних освітніх технологій. Завучу, усе для роботи, грудень 2013, вип. 23-24 (119-120). 
358 Косинська О., Маковська Г. (2009): Самостійна робота студента як провідний компонент процесу підготовки 
фахівця, Наукові записки. Серія: Педагогіка, 2009, вип. 3. 
359 Кечик О. О., Харченко О. О. (2013): Застосування інноваційних педагогічних технологій при організації 
самостійної роботи студентів педагогічного коледжу. УДК 377.8.091.322 – 048.37. 
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Значний внесок у розробку методології й теорії поняття педагогічної технології 
зроблений зарубіжними педагогами – М. Кларком, Ф. Персивалем, М. Вулманом, Д. Фінном, 
П. Мітчеллом, Р. Томасом та вітчизняними науковцями: О. Агаповою, Ю. Бабанським, 
В. Боголюбовим, І. Зимньою, І. Лернером, Б. Лихачовим, В. Монаховим, Г. Селевком, 
Н. Тализіною та ін. Питанням упровадження інноваційних технологій навчання займалися 
педагоги: І. Дичківська, І. Первін, О. Пєхота, О. Пометун, А. Старєва та ін.   

На теоретико-методологічному рівні проблема організації самостійної роботи студентів 
знайшла своє висвітлення в працях багатьох сучасних вчених-педагогів: А. Алексюка, 
В. Безпалька, П. Підкасистого; психологів: О. Леонтьєва, К. Платонова, С. Рубінштейна; 
методистів: О. Біляєва, Л. Паламар, М. Пентилюк, К. Плиско. Різні аспекти, які торкаються 
вивчення особливостей організації самостійної роботи студентів у виші, продовжують 
обговорюватися на сторінках як вітчизняної, так і зарубіжної педагогічної, навчально-
методичної літератури, у ході науково-практичних конференцій, на Інтернет-форумах 
(А. Аюрзайн, М. Гарунов, М. Єрастов, В. Козаков, Р. Нізамов, А. Усова, А. Цюприк, 
М. Ярмаченко та інші). 360 

Мета даної статті – характеристика змісту та підходу управління до виконання 
студентами самостійної роботи у процесі вивчення дисциплін та впровадження в її 
виконання інформаційних та інноваційних новітніх технологій. 

Існує дуже багато трактувань визначення самостійної роботи студентів, але, якщо все 
проаналізувати, то можна виділити загальне визначення, що самостійна робота студентів – 
це основна форма організації навчання, яка включає різноманітні види індивідуальної і 
колективної навчальної роботи, яка здійснюється на аудиторних та позааудиторних заняттях 
з урахуванням індивідуальних особливостей і пізнавальних можливостей студента під 
керівництвом викладача або без його безпосередньої участі. 

Кожен викладач визначає цілі вивчення дисципліни, що вивчається, у тому числі 
самостійної роботи. Досягнення цих цілей досягається у процесі планування: визначення 
змісту, впорядкування та систематизації самостійної роботи студента, раціональному 
використанні витраченого часу на вивчення дисципліни, навчальних, інформаційних 
ресурсів. Процес повинен відповідати логічно-структурній схемі процесу підготовки фахівців 
та бути цілісним, наступним, оптимізованим.  

Планування самостійної роботи залежить від особливостей навчання по кожній 
спеціальності. Організація самостійної роботи студента передбачає встановлення взаємодії 
викладача із студентом, розробку критеріїв оцінки самостійної роботи та викладення 
студентам всієї необхідної організаційно-методичної інформації. На ефективність самостійної 
роботи будь-якого студента великий вплив має мотивація, яка повинна бути розроблена 
викладачем і якомога більше спонукати студента до виконання її на бездоганному рівні. 
Мотивом є система заохочень та санкцій за виконання певної роботи.  

Процес навчання є двостороннім, тому дуже важливу роль у ньому відіграє зворотній 
зв’язок між викладачем та студентом про якість знань студента, які набуті на заняттях та 
самостійно. Часто цей зв’язок встановлюється за допомогою видів контролю знань студентів. 
Розрізняють два види контролю за самостійною роботою студента – поточний та 
підсумковий. Поточний контроль здійснюється у процесі виконання практичних, 
семінарських, лабораторних робіт, завдань самостійної роботи до них. Підсумковий – за 
підсумками вивчення тем, дисципліни загалом. 

Контроль дуже тісно пов’язаний з оцінкою знань студентів, одержаних у ході виконання 
самостійної роботи. Він може проводитися у процесі тестування, співбесіди, виконання 

                                                           
360 Кечик О. О., Харченко О. О. (2013): Застосування інноваційних педагогічних технологій при організації 
самостійної роботи студентів педагогічного коледжу. УДК 377.8.091.322 – 048.37. 



255 

контрольних робіт, перевірки конспектів, індивідуальних завдань та ін. Він повинен 
спонукати студента до виконання самостійної роботи, накопичувати бали для підсумкової 
оцінки знань з предмету, формувати потреб у нових знаннях.  

В організації самостійної роботи велике значення набуває облік результатів 
самостійного вивчення матеріалу. Викладач не тільки контролює, а і фіксує результати цього 
контролю. Дуже важливо забезпечити його простоту та точність. Дуже доцільно 
використовувати інформаційні технології в процесі управління самостійною роботою 
студентів та його контролю. 

Інноваційні педагогічні технології навчання надають можливість викладачу для 
досягнення дидактичної мети застосовувати як окремі види навчальної роботи, так і будь-
який їх набір, тобто спроектувати навчальне середовище. Орієнтовані на викладача 
інструментальні засоби дозволяють йому оперативно поновлювати зміст навчальних і 
контролюючих програм відповідно до появи нових знань і технологій. Викладач одержує 
додаткові можливості для підтримки і спрямовування розвитку особистості студента, 

творчого пошуку й організації їхньої спільної роботи. 361 
Можна визначити, що серед інноваційних педагогічних технологій розвитку набули 

інформаційні технології, які збирають, обробляють, зберігають, передають та подають 
інформацію. Інформаційні технології допомагають студентам відкривати нові можливості для 
навчання, творчості, опрацювання та закріплення практичних навичок, дозволяють 
реалізувати нові методи і форми навчання. 

Традиційно самостійна робота студентів проводиться за такими формами: 
а) індивідуальні (реферативні повідомлення, курсове, дипломне проектування, самостійна 
науково-дослідницька робота, індивідуальні консультації, олімпіади тощо); б) групові 
(проектне та проблемне навчання, навчання у співпраці, ігрове проектування, групові 
консультації, факультативні заняття, заняття в гуртках); в) масові (проектне навчання, 
програмоване навчання)362, а за місцем у навчальному процесі – на аудиторну й поза 
аудиторну. 

Актуальною в умовах сьогодення є задача організації регулярної і продуктивної 
самостійної роботи студентів з використанням допоміжних засобів навчання, які згідно з 
класифікацією Ч. Купісевича включають візуальні, аудіальні, аудіовізуальні і частково 
автоматизуючі процес навчання (електронні підручники, навчальні ігри, комп’ютерні 
лабораторії, мультимедійні аудиторії). 363 

Серед інформаційних засобів навчання все більше використовується персональний 
комп’ютер. Студенти користуються книгами в електронному варіанті, електронними 
словниками, проглядають відео інструкції виконання тих чи інших практичних навичок, 
виконують тренувальні, тестові, контрольні завдання, створюють презентації та ін. це значно 
вдосконалить навчальний процес у закладах вищої освіти. Студент навчається самостійно 
знаходити інформацію, само розвиватися, виконувати завдання практичних робіт. 

Мультимедійні засоби та мережа Інтернет у реалізації концепції самостійної роботи 
студентів дозволяють виконати наступні поставлені перед студентом задачі:  

а) оптимізувати процес як теоретичного, так і практичного навчання; б) підвищити 
якість навчання; в) інтенсифікувати процес вивчення навчальних дисциплін; г) підвищити 
мотивацію до вивчення предметів; д) надати можливість одержувати найновішу інформацію 
та навчати навичкам її оцінки та аналізу. 364 
                                                           
361 Атаманчук Ю. (2008): Стан організації самостійної роботи студентів ВНЗ, Рідна школа, 2008, вип. 6. 
362 Атаманчук Ю. (2008): Стан організації самостійної роботи студентів ВНЗ, Рідна школа, 2008, вип. 6. 
363 Купісевич Ч. (1986): Основы общей дидактики, Высшая школа, 1986. 
364 Демченко О. (2006): Реалізація основних підходів, методів та форм організації самостійної роботи у сучасній 
педагогічній практиці, Рідна школа, 2006, вип. 7. 
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До видів самостійної роботи в процесі якої використовуються інформаційні технології 
можна віднести наступні: 

- виконання тестів вхідного, проміжного та вихідного контролю знань студентів ЗВО; 
- обробка різноманітної інформації у мережі Інтернет; 
- використання для підготовки до рішення завдань електронних підручників, 

енциклопедій, практикумів та ін. 
- творчі завдання (розробка буклетів, презентацій). 
Проблеми використання інноваційних та інформаційних технологій у процесі 

підготовки студентів спеціальності «Фармація» у ЗВО Черкаська медична академія є 
найбільш актуальними в системі сучасної професійної підготовки фахівців, тому що тісно 
зв’язана з мотивацією молоді до навчання, яка дуже впливає на якість засвоєних ними знань 
та професійних навичок, їх фахову компетентність. Професійна педагогічна компетентність 
викладача неможлива без оволодіння сучасними методами навчання і інформаційними та 
інноваційними технологіями викладання матеріалу студентам, вимагає від нього постійного 
професійного вдосконалення та самоосвіти. 

Основні тенденції інформаційних технологій у результаті виконання самостійної роботи 
студентами-фармацевтами: 

- мобільність (навчання у будь-який час та у будь-якому місці); 
- інтерактивне навчання (це навчання, яке відбувається постійно, при активній 

взаємодії всіх учасників процесу); 
- особистісно-орієнтоване навчання (центром є особистість людини, її самобутність, 

цінність, суб’єктний досвід кожного спочатку розкривається, а потім узгоджується зі змістом 
виконання); 

- навчання он-лайн; 
- професійна підготовка фармацевтів; 
- гейміфікація (застосування ігор у неігрових ситуаціях для заохочення певної 

поведінки студентів); 
- створення та обмін знаннями між викладачем та студентами та студентами між 

собою; 
- хмарні технології (спосіб організації виконання завдань он-лайн, надсилання 

відповідей викладачу за допомогою мережі Інтернет); 
- навчання у співробітництві; 
- вебінари (можливість студентам прослуховувати лекції, інструкції викладача з 

виконання завдань самостійної роботи); 
- компетентністний підхід та ін. 
Глобальними тенденціями інформаційних технологій в освіті є: мобільне навчання 

(дистанційне); інтерактивні підручники, практикуми; матеріали, створені викладачем по 
темам предмета; спільна робота у реальному часі; доступ до матеріалів у будь-який час; 
оцінка виконання роботи викладачем.  

Для виконання та оцінювання як аудиторної, так і поза аудиторної самостійної роботи у 
Черкаській медичній академії у наявності є мультимедійне обладнання (сукупність апаратних 
і програмних засобів, які дозволяють представити інформацію в різних форматах: 
текстовому, графічному, звуковому, відео). На базі фармацевтичного факультету академії 
працюють 20 автоматизованих робочих місць, які надають можливість студентам бездоганно 
виконати завдання з самостійної роботи як поточної, так і підсумкової, а викладачу – оцінити 
її виконання. Студенти використовують наступні програмні засоби: 

- мультимедіа-презентації; 
- слайд-шоу; 
- мультимедіа-доповіді; 
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- електронні мультимедіа видання; 
- мультимедіа-тренажери; 
- мультимедійні Інтернет-ресурси; 
- навчальні мультимедіа-системи. 
Перевагами використання мультимедійних технологій є: 
- впровадження у процес виконання самостійної роботи інформаційних технологій; 
- розширення можливості ілюстративного пояснення завдання; 
- організація контролю знань та навичок студентів у процесі виконання самостійної 

роботи; 
- розвиток творчих здібностей студентів; 
- встановлення міжпредметної інтеграції фармацевтичних та інших дисциплін; 
- підвищення продуктивності виконання завдання. 
Мультимедійні засоби є універсальними, оскільки використовуються викладачами та 

студентами на різних етапах заняття: 
- у ході мотивації до вивчення нової теми як постановка проблеми; 
- під час подання викладачем нового матеріалу з предмету; 
- при закріпленні нового матеріалу, яке відбувається у вигляді вирішення тестових 

завдань як з допомогою викладача, так і самостійно; 
- для кінцевого контролю знань студентами. 
У процесі виконання і оцінювання самостійної роботи викладачі фармацевтичного 

відділення Черкаської медичної академії використовують такі програмні продукти, як: 
- Moodle-ЧМА (Черкаська медична академія), де є в наявності вся необхідна учбова 

інформація; 
- програма Тестер, для засвоєння вмінь та навичок протягом аудиторної роботи 

студентами та проведення підсумкового контролю;  
- Google-документи (створюють лекції, презентації, практичні завдання для виконання 

самостійної роботи студентами); 
- Canva, Prezi – он-лайн редактори для створення буклетів, презентацій, постерів; 
- Google-презентації; 
- форми Google для створення різних видів опитування та анкетування студентів-

фармацевтів викладачами (Рис. 1). 
Нашими викладачами розроблене окреме методичне забезпечення до будь-якого з 

видів самостійної роботи. У користуванні студентів є картки або інструкції до виконання 
роботи та її оцінювання. Написано багато методичних розробок в яких є рекомендації до 
виконання самостійної роботи. Це методичне забезпечення знаходиться у бібліотеці 
навчального закладу і кожен студент має змогу користуватися цією інформацією при 
підготовці до занять. Студенти користуються також електронними версіями методичного 
забезпечення. Викладачами також створена шкала оцінювання самостійної роботи як 
аудиторної, так і поза аудиторної по всім предметам, які вивчаються на фармацевтичному 
відділенні. Наводимо приклад шкали оцінювання поза аудиторної роботи з предмету: 
«Маркетинг у фармації» (кількість годин самостійної поза аудиторної роботи – 52): 

1. Виконання самостійних завдань по 9 практичним роботам (36 аудиторних годин) – 
45 балів. 

2. Створення буклету «Презентація власної аптеки» – 20 балів. 
3. Презентація на тему однієї лекції з маркетингу програмою Prezi – 10 балів. 
4. Порівняльна характеристика двох фармацевтичних препаратів та висновки щодо їх 

рекомендованого використання – 20 балів. 
5. Відповіді на контрольні запитання курсу у Moodle – 5 балів. 
В сумі – 100 балів. 
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Рис. 1. Інформаційні ресурси в організації самостійної роботи студентів  
фармацевтичного відділення Черкаської медичної академії 

 
Отже, викладачами гостро усвідомлюється важливість упорядкування самостійної 

роботита впровадження інформаційних та інноваційних підходів до студентів-
фармацевтівЧеркаської медичної академії. У результаті самоосвітньої діяльності студент-
фармацевт придбаває, структурує та закріплює свої знання з предметів. Найбільшої 
актуальності набуває організація самостійної роботи, коли кожен окремий студент прагне 
саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення і працює на максимумі своїх 
можливостей. А для викладача головним завданням є розробка такого методичного 
забезпечення, яке мало б змогу відійти від традиційних форм навчання студентів і підвищити 
індивідуалізацію навчальної діяльності кожного студента, оптимізувати засвоєння 
навчального матеріалу, подолати монотонність та ефективно організувати самостійну роботу 
студентів та її мотивацію та оцінювання. 
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6. Демченко О. (2006): Реалізація основних підходів, методів та форм організації самостійної роботи 
у сучасній педагогічній практиці, Рідна школа, 2006, вип. 7. 
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3.6. Innovative technologies in teaching children's infectious diseases  
in medical higher education 

 
3.6. Інноваційні технології у викладанні дитячих інфекційних хвороб в медичному вузі 

 
Сьогодні в Україні мають місце глобальні зміни у системі освіти. Це, насамперед, 

пов`язано з реформуванням освіти у напрямку євроінтеграції. Ці зміни вимагають нових 
поглядів на викладання у вищій школі. Застосування новітніх технологій, в тому числі, 
комп`ютерних, допомагають зробити навчальний процес більш точним, сучасним, що значно 
підвищує зацікавленість з боку студентів.365 

Молодь сьогодні є дуже активною, амбітною, що спонукає майбутніх лікарів до пошуку 
нової інформації, участі у міжнародних конференціях, спілкування через соціальні мережі з 
іншими студентами із різних країн, тощо. Тому, використання комп`ютерних технологій у 
навчальному процесі є вчасним і вимагає від викладачів оволодіння новітніми програмами 
та методами роботи, а це може не завжди позитивно сприйматися освітянами, оскільки в 
них може бути присутній страх некомпетентності. Отже, іноді ці питання є дискусійними.366 
Але сучасний викладач повинен бути також конкурентоспроможнім, прогресивним та 
майстерним педагогом.367 

Сучасна освіта не стоїть на місці і складно собі уявити викладання медичних дисциплін 
без застосування інноваційних технологій. Вони допомагають майбутнім лікарям у 
формуванні клінічного мислення, систематизації знань та сміливому висловленню своїх 
думок.368 

Проте слід враховувати і той факт, що і майбутні лікарі повинні бути зацікавлені та мати 
достатній рівень мотивації, що неодмінно впливає на ефективність навчального процесу. 
Мотивація до навчання у студентів частіше має дві значущі складові, а саме: велике бажання 
до реалізації та досягнення успіху у професії та бажання уникнення осуду з боку 
одногрупників та викладачів.369  

Навчальний процес у медичних ВУЗах сьогодні вимагає від викладачів сучасної 
підготовки, якісного викладання дисципліни та сміливого креативного мислення. Все це 
складно уявити без впровадження у навчання новітніх технологій, які значно прискорюють 
процес навчання та роблять його сучасним. 

На кафедрі дитячих інфекційних хвороб Запорізького державного медичного 
університету активно впроваджуються та використовуються новітні комп`ютерні технології у 
навчальному процесі. Серед інноваційних технологій, що використовуються, слід виділити: 
електронний портал, журнал та відомості успішності студентів, он-лайн курси для самостійної 
роботи студентів 6 курсу медичних факультетів, що розроблені викладачами кафедри за 
допомогою новітньої програми STUDIO, на платформі EdX, а також впровадження нової 
програми у навчання – Microsoft Teams. Це дозволяє студентам з будь-яких гаджетів вивчати 

                                                           
365 Дерезюк А. В. Деякі аспекти сучасної педагогіки медичної освіти / А. В. Дерезюк // Медична освіта. – 2015. – 
№ 3. – С. 26-28. 
366 Носкова М. В. Проблема мотивації  педагогів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у 
навчальному процесі / М. В. Носкова // Комп`ютер у школі та сім`ї. – 2009. - № 1. – С. 6-10. 
367 Беляєва О. М. Розвиток педагогічної майстерності викладачів вищих медичних навчальних закладів: 
проблеми і шляхи розв`язання / О. М. Беляєва // Pedagogy and Psychology. – 2018. –VI (63), Issue: 153. – P. 15-19. 
368 Шухтін В. Інноваційні методи викладання студентам медичних факультетів / В. Шухтін, І Шухтіна // Новий 
колегіум. – 2015. – № 2 – С. 51-53. 
369 Коваленко І. М. Вивчення структури мотиваційної сфери студентів медичного університету / І. М. Коваленко, 
І.  П. Осипенко // Світ медицини та біології. – 2014. – №  4 (46). – С. 197-200. 
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дисципліну, оскільки є також мобільні версії цих програм, що робить навчання простим, 
зручним та сучасним. 

Електронний портал кафедри є надійним помічником для студентів 5 та 6 курсу 
медичних та міжнародних факультетів. Для зручності на ньому викладена інформація трьома 
мовами: українською, російською та англійською. На електронному порталі представлена 
інформація про кафедру, розклад практичних занять, лекцій, підсумкових модульним 
контролів для кожної групи, тематичний план (практичних та самостійних занять, лекцій), 
методичні рекомендації згідно навчального плану, рекомендована література, інформація 
про наукову, лікувальну, міжнародну діяльність, роботу студентського наукового товариства, 
а також щомісяця оновлюється інформація щодо академічної заборгованості студентів по 
кафедрі дитячі інфекційні хвороби. Слід зазначити, що всі поточні новини для студентів 
оновлюються також своєчасно. Всі методичні матеріали обговорені на Центральній 
методичній Раді Запорізького державного медичного університету. 

Наявні електронний журнал, який заповнюється після кожного заняття, та електронні 
відомості успішності дозволяють ознайомитися з поточними оцінками та заборгованостями з 
дисципліни не тільки студенту, а також батькам майбутніх лікарів та робітникам деканату. 
Отже, поточне заповнення інформації в електронному журналі є вагомим стимулом для 
кожного студента ознайомитися із проблемними для нього темами та швидко ліквідувати 
заборгованість, а для батьків та деканатів – можливістю контролю за процесом навчання 
кожного студента. Після відпрацювання академічної заборгованості викладачем кафедри 
робиться відповідна відмітка в електронному журналі, що дає змогу студентам та їх батькам 
слідкувати за успішністю.  

Електронні відомості успішності значно полегшують роботу викладачам кафедри, 
оскільки підрахунок відбувається автоматично комп`ютером. Програма  розроблена таким 
чином, що внесення викладачем конвертованих балів відбувається досить швидко, що 
дозволяє миттєво роздрукувати їх на папері та відправити електронну версію до відповідного 
деканату. Проте, не дивлячись на швидкість та зручність, електронні відомості успішності 
студентів вимагають від викладача більшої уважності, оскільки це досить напружена технічна 
робота при тому, що практично завжди має місце великий потік груп вітчизняних та 
іноземних студентів.  

Он-лайн курси є сучасним елементом навчання. Вони є складовою самостійної роботи 
студентів, оскільки останнім часом у медичних ВУЗах практично половину часу аудиторної 
роботи припадає на самостійну роботу студентів, а саме з дисципліни «Дитячі інфекційні 
хвороби»: на 6-му курсі медичного факультету самостійна робота кожного дня займає 3 
академічні години (практична робота складає 4 години щодня). Отже, застосування сучасних 
технологій під час викладання дисципліни «дитячі інфекційні хвороби» із використанням он-
лайн курсів є сьогодні необхідним, креативним та своєчасним. Це допомагає майбутнім 
лікарям під час освоєння матеріалу, що відведений для самостійного вивчення,  клінічно та 
критично мислити, застосовувати знання й інших дисциплін. 

З урахуванням вимог часу, сьогодні співробітниками кафедри дитячих інфекційних 
хвороб розроблені та впроваджені у навчальний процес он-лайн курси для самостійної 
роботи студентів п`ятого, які присвячені наступним темам: нейроінфекціям та ГРВІ у дітей. Ці 
он-лайн курси є сучасними, тому студенти можуть опрацьовувати актуальний навчальний 
матеріал, в них наведені алгоритми дій при діагностиці та лікуванні захворювань. Он-лайн 
курс «Нейроінфекції та ГРВІ у дітей» був розроблений у першу чергу для студентів 5-го курсу, 
проте, з огляду наповненості та змістовності він є досить актуальним і для навчання студентів 
6-го курсів, оскільки, він має на меті допомогти студентам зорієнтуватися при труднощах, що 
виникають при встановленні діагнозу та проведенні диференційної діагностики. При 
викладання ми дуже часто стикаємося з тим, що студенти плутають клінічні особливості 
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різних видів ГРВІ, що часто призводить до неправильного розв`язання ситуаційних задач на 
практичних заняттях, а у майбутньому – до неправильного ведення таких пацієнтів. Тому 
розширене викладання даного матеріалу в он-лайн курсі є додатковою для студента 
можливістю відпрацювати цю непросту тему. 

Також, наступний, третій он-лайн курс є спільним для усіх «випускаючих» кафедр 
університету. Він був створений для підготовки студентів до здачі ліцензійного державного 
іспиту КРОК-2. Цей он-лайн курс є дуже масштабним та потребував згуртованої праці від 
викладачів багатьох кафедр університету. Актуальність та своєчасність цього он-лайн курсу 
складно переоцінити. Він покликаний допомогти студентам якісно підготуватися до 
ліцензійного іспиту, адже завдяки кропіткої праці кожного викладача університету були 
зібрані та проаналізовані, з огляду на величезний професійний досвід, питання для 
самоконтролю. Також цей он-лайн курс є структурованим та систематизованим, в ньому 
виділені основні блоки: хірургічний, терапевтичний та педіатричний. Ще одним досягненням 
є те, що кожна кафедра створювала свій он-лайн курс згідно фаху, проте за єдиною схемою. 
Тому за цією схемою розміщені тестові завдання, які дають студенту можливість самостійно 
відповісти на питання, а при появі складнощів під час відповіді, викладачами кафедр 
створенні роз`яснення щодо вірної відповіді.  

Он-лайн курс, що присвячений самостійній роботі по дитячим інфекційним хворобам 
для студентів 6-го курсу, охоплює всі теми, що винесені на самостійну підготовку студентів 
згідно учбового плану. Також, слід зазначити, що цей он-лайн курс створений трьома мовами 
– українською, англійською та російською, для того, щоб усі майбутні лікарі, що проходять 
підготовку в ЗДМУ, мали змогу повноцінно підготуватися до цього іспиту. Після 
впровадження цього он-лайн курсу в навчальний процес для студентів шостого курсу ми 
звернули увагу на те, що така структура викликала серед студентів жвавий інтерес, велику 
зацікавленість на практичних заняттях. 

Слід зазначити, що студенти, які мотивовані та зацікавлені в отримані сучасної якісної 
освіти, використовують новітні технічні засоби при самостійній підготовці, це, насамперед, 
комп’ютерні технології, Інтернет та інше. 

Треба зазначити, що створення та впровадження он-лайн курсів також 
супроводжується певними труднощами. Насамперед це пов`язано зі значним 
інтелектуальним навантаженням на викладачів, оскільки це вимагало достатньо багато часу 
для аналізу інформації та технічному розміщенні у мережі Інтернет. А  все це проводилося 
відповідальними викладачами самостійно.  

Окрім того, контроль матеріалу, що був опрацьований студентами, перевірявся за 
допомогою тестових завдань, проте цей контроль не завжди є об`єктивним з огляду на 
відсутність можливості ідентифікувати студена.  

Створені он-лайн курси покликані також допомогти студентам правильно розрахувати 
час для самопідготовки та опанування нових знань, оскільки молодим лікарям потрібен 
різний час для роботи з он-лайн курсами, тобто це допоможе їм бути більш зібраними та 
самоорганізованими. Також він навчить студентів працювати зі світовим медичними 
науковими електронними посиланнями. Все це буде сприяти всебічному розвитку молодих 
медиків. 

Використання он-лайн курсів потребує від студентів дистанційного навчання, що, в 
свою чергу, вимагає наявності зворотного зв`язку (он-лайн або оф-лайн) між учасниками 
такого навчання, тобто між викладачем та студентом. Раніше цей зворотній зв`язок викликав 
багато труднощів, оскільки, якщо зв`язок оф-лайн, то студенти, які вивчали дисципліну вдома 
після занять, не завжди вчасно отримували відповіді на свої запитання. Та, завдяки 
впровадженню програми Microsoft Teams, яка є новою у викладанні дисципліни «дитячі 
інфекційні хвороби», процес контролю навчання майбутніх лікарів  має бути більш якісним. 
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Ця програма дозволяє створювати чат, який є окремим для кожної групи студентів або для 
викладачів, в якому можна прикріплювати та перевіряти завдання для групи або окремих 
студентів. Наприклад, якщо студент не в повному обсязі засвоїв матеріал, або в нього є 
питання, які вказують на те, що майбутній лікар навпаки більш поглиблено вивчив матеріал, 
викладач може окремо спілкуватися тільки з ним, інші учасники цього чату не будуть бачити 
це.  

На нашу думку, такий спосіб перевірки ефективності опанування он-лайн курсу є більш 
сучасним, об`єктивним, бо передбачає індивідуальну роботу з кожним студентом. Проте, є і 
багато суперечностей щодо нової програми. Так, позитивним є те, що студенти та викладачі 
можуть спілкуватися між собою не тільки за допомогою персонального комп`ютера або 
ноутбука, але й застосовуючи планшети або смартфони, що робить процес навчання більш 
мобільним. Але досить неоднозначним є питання часу, який викладач повинен приділяти 
спілкуванню зі студентами у чаті, оскільки професорсько-викладацький склад кафедри має й 
інші види роботи впродовж робочого дня. Тому ці питання зараз є дискусійними та 
потребують подальшого обговорення.  

Самостійна робота студентів у сучасному світі передбачає індивідуальний підхід до 
кожного, є гарним плацдармом для самореалізації молодих лікарів. Також це вчить їх бути 
кмітливими, креативними та не соромитися мати свою думку. Майбутні лікарі мають простір 
для вільного мислення, креативних думок, оскільки сучасні студенти досить вільно володіють 
гаджетами.  

Застосування новітніх технологій під час викладання дисципліни «дитячі інфекційні 
хвороби» у медичних ВУЗах дає також певний виклик і викладачам. Сучасне викладання 
потребує від професорсько-викладацького складу вміння бути цікавими сучасним студентам. 
Це вимагає від викладачів безперервного навчання, постійного розвитку творчого 
потенціалу, сучасного мислення. Викладач має бути самодостатнім, також креативним, бути 
мотиватором для студентів, по-новому якісно, як того вимагає час, викладати дисципліну. 
Завдяки новітнім технологіям викладач має змогу об`єктивно оцінити роботу студентів, 
надавати консультації при виникненні окремих труднощів. Оскільки викладач працює 
дистанційно з кількома групами студентів при виконанні ними самостійної роботи, це дає 
змогу виявити питання, які викликають більше труднощів у окремої групи молодих лікарів та 
звернути увагу на це під час викладання. 

Також останнім часом великий інтерес серед майбутніх лікарів викликають ситуаційні 
задачі, які розробляються самостійно викладачами кафедри. Ці ситуаційні завдання 
викладачі використовують із власного професійного досвіду, що підвищує зацікавленість 
студентів, бо наводяться приклади з практичної діяльності лікарів. Ми активно 
впроваджуємо також «метод ситуаційної ігри». Це коли викладачем наводиться загальна 
інформація про хворого, що спонукає молодих лікарів до розв`язання завдання, яке було 
наведено викладачем. Студенти поділяються між собою на різні бригади, кожна з яких 
виконує певні дії для вирішення питань діагностики, транспортування та лікування уявного 
хворого.  

Для закріплення навичок надання невідкладної допомоги ми розробили певну кількість 
ситуаційних ігор. Ми пропонуємо студентам приймати активну участь у тренінгах, після чого 
декілька студентів імітують клініку невідкладного стану, а інші їх колеги надають невідкладну 
допомогу. В цей час викладач має змогу оцінити дії студентів та звернути увагу на недоліки 
та виправити їх. Тому що в реальному житті ми, лікарі, не маємо права на помилку. Такий 
вид навчання стимулює комунікації, сприяє укріпленню командного духу, бо у реальному 
житті надання допомоги хворому є працею дуже великої команди професіоналів. В цій 
команді кожному відводиться своя роль, адже зладжена робота забезпечує позитивний 
результат – спасіння людського життя. В цей момент дуже важливо, щоб усі учасники 
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працювали як налагоджений механізм, без метушні, проте швидко і чітко. Тому цьому 
необхідно навчити майбутніх лікарів. 

На кафедрі дитячих інфекційних хвороб Запорізького державного медичного 
університету з активними студентами, що займаються у студентському науковому товаристві, 
проводяться засідання круглих столів. На цих засіданнях обговорюються найактуальніші теми 
сучасної медицини, етичні та деонтологічні питання, також це сприяє інтелектуальному 
розвитку молоді. Серед таких круглих столів слід виділити ті, які найбільший знайшли відгук 
серед молодих медиків, а саме теми, присвячені ВІЛ-інфекції та імунопрофілактики 
інфекційних захворювань.  

При підготовці майбутні лікарі застосовували сучасні пошукові системи в мережі 
Інтернет, цікавилися станом проблемних питань у інших країнах, проводили систематизацію 
та аналіз отриманої інформації. За результатами цієї роботи студенти мали можливість 
підготувати мультимедійні презентації та навіть короткі відео, в яких вони самі виступали 
режисерами. Молоді медики відчували відповідальність за свою роботу, тому це дало 
можливість їм дуже серйозно підійти до виконання цієї справи. Також вони залучали у свої 
відеоролики й інших студентів, тому творчий потенціал був реалізований у повній мірі. Під 
час обговорення теми ВІЛ-інфекції виникало багато дискусій щодо ВІЛ-дисидентства, 
оскільки цей напрямок досі існує в сучасному світі. Не дивлячись на значні досягнення у 
методах діагностики та специфічного лікування ВІЛ-інфекція продовжує поширюватися 
світом, то наші студенти також розробляли інформаційні листівки щодо профілактики цієї 
інфекції та мали змогу поширювати їх серед студентів інших ВУЗів. 

Сьогодні в Україні та світі дедалі зростає кількість захворювань, для профілактики яких 
можна застосовувати щеплення, це в першу чергу кір, кашлюк, грип та інші. Тому студенти 
дуже відповідально віднеслися до підготовки мультимедійних презентацій, присвячених 
питанням імунопрофілактики інфекційних захворювань та алгоритму дій у вогнищі інфекції. 
Студенти самостійно проводили анонімне анкетування серед свої колег. За результатами 
анкетування були розроблені інформаційні листівки, в яких були написані основні міфи 
вакцинації та їх руйнування. Це була дуже креативна та творча робота, в якій кожний міг 
проявити свою творчість, індивідуальність та креативність. 

Слід зазначити, що застосування інноваційних технологій у викладанні дитячих 
інфекційних хвороб у медичних ВУЗах тісно пов`язано з іншими видами професійної 
діяльності, а саме: науковою та виховною. Викладач є взірцем для студента, авторитетом, 
тому на викладача покладено велике завдання бути провідником до цікавого навчання. 
Якщо викладач є цікавим, сучасним, сміливим, бо сміливість є невід`ємною частиною нових 
впроваджень, то й буде цікавий і предмет для молодих лікарів. Студенти, наче лакмусовий 
папір, є індикаторами роботи викладача. Тому виховання інтелектуальної молоді також в 
деякій мірі залежить від вчителя. 

З огляду на велику напруженість роботи професорсько-викладацького складу слід 
враховувати й необхідність натхнення співробітників кафедр. Усім відомий «синдром 
професійного згорання» також має місце рано чи пізно серед освітян. Гарним натхненням 
для подальшої роботи може бути як всеукраїнські, так і зарубіжні відрядження, конференції, 
симпозіуми, на яких можливо отримати нові знання в освітній та професійній діяльності, 
поспілкуватися із провідними фахівцями, отримати певний професійний досвід. Це не тільки 
буде сприяти зростанню творчого потенціалу, але й надасть можливості впровадити нові 
знання в освітній процес. 

Таким чином, застосування новітніх технологій у навчанні майбутніх лікарів є 
необхідністю освіти сьогодні. Завдяки цьому студентам буде легше інтегруватися у 
європейське наукове товариство. В подальшому, інноваційні технології допоможуть 
зорієнтуватися в самостійній професійній діяльності. Також, не слід недооцінювати й той 



264 

факт, що таким чином формується здатність як до командної праці, так і до незалежної 
самостійної праці. Новітні технології навчають молодих медиків приймати рішення, часом 
дуже складні, від яких залежить життя людини. Вони також сприяють самореалізації, 
відкривають широкий простір для спілкування та обміну досвідом не тільки у навчанні, але й 
в практиці. Отже, складно недооцінити роль інноваційних технологій у сучасному 
навчальному процесі. 

Провідником студентів до цікавого навчання є викладач. Від його майстерності, 
обізнаності, інтелігентності, а часом й харизматичності, майже завжди залежить успішність 
студентів. Тому викладачу треба бути самому натхненним своєю роботою, зацікавленим у 
своєму розвитку, амбітним, безперервно навчатися та вдосконалювати свої навички та 
вміння. Інноваційні технології допомагають у комунікації, інтелектуальному розвитку та 
сприяють розумінню медичних дисциплін в цілому. Сучасну науку та освіту вже складно 
уявити без новітнього обладнання, цілого ряду гаджетів, програм, тому стає більш сучасним і 
процес навчання у медичних ВУЗах. Потрібно, насамперед, викладачу ставити перед собою 
сміливі цілі, реалізація яких буде спонукати студентів до створення свої проектів у навчанні 
та подальшій професійній діяльності. 
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3.7. Pedagogical conditions of preparation for future teachers of primary classes  
health care education of pupils 

 
3.7. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкових класів  

до здоров’язбережувального виховання учнів 
 
Проблема підготовки вчителів початкових класів до здоров’язбережувального 

виховання учнів в умовах сьогодення набуває особливої актуальності й гостроти. Від 
створення педагогом відповідних педагогічних умов для формування у дітей позитивної 
мотивації на здоровий спосіб життя залежить здоров’я підростаючого покоління.  

У довідковій літературі надаються різні тлумачення дефініції «умова». Так, у 
філософському енциклопедичному словнику зазначено, що «умова – філософська категорія, 
в якій відображаються універсальні відношення до тих факторів, завдяки яким вона виникає 
та існує».370 У тлумачному словнику сучасної української мови конкретизується поняття 
«умова» як необхідна обставина, що уможливлює здійснення, створення, утворення чого-
небудь або сприяє чомусь, як фактор, рушійна сила будь-якого процесу, явища; чинник.371  

В педагогічному сенсі під поняттям «умова» Р. Гурова розуміє все те, від чого залежить 
інше; середовище, обстановку, у якій перебувають і без якої не можуть існувати предмети, 
явища.372 Визначення «педагогічна умова». О. Федоровою трактується, як сукупність 
об’єктивних можливостей змісту навчання, методів, організаційних форм та матеріальних 
можливостей її здійснення, що забезпечують успішне вирішення поставленого завдання.373  

В. Манько педагогічні умови висвітлює як взаємопов’язану сукупність внутрішніх 
параметрів та зовнішніх характеристик функціонування, яка забезпечує високу 
результативність навчального процесу і відповідає психолого-педагогічним критеріям 
оптимальності374. А. Алексюк, А. Аюрзанайн, П. Підкасистий педагогічні умови розуміють як 
чинники, що впливають на процес досягнення мети, при цьому поділяють їх на: зовнішні 
(позитивні відносини викладача і студента; об’єктивність оцінки навчального процесу; місце 
навчання, приміщення, клімат тощо) та внутрішні (індивідуальні властивості студентів, тобто 
стан здоров’я, властивості характеру, досвід, уміння, навички, мотивація тощо).Г. Голубова 
стверджує, що «педагогічні умови – це особливості організації навчально-виховного процесу, 
що детермінують результати виховання, освіти та розвитку особистості. Це такі особливості 
організації навчально-виховного процесу, які забезпечують цілісність навчання та виховання 
майбутніх учителів, сприяють всебічному гармонійному розвитку особистості майбутнього 
фахівця та створюють сприятливі можливості для виявлення та розвитку його педагогічної 
обдарованості»375. Тому для студентів спеціальності «Початкова освіта» доцільно розглядати 
педагогічні умови як структурну оболонку педагогічних технологій (педагогічних моделей), 
які відображають структуру готовності майбутнього вчителя до професійної діяльності в 
умовах навчального закладу. 

                                                           
370 Philosophical Encyclopedic Dictionary / [Chap. edition: L. F. Ilyichev, P. N. Fedoseev, S. M. Kovalev, V. G. Panov]. – 
M.: Owl. Encycl., 1983. – 840 p. 
371 A large explanatory dictionary of modern Ukrainian / text and heads. ed. V. T. Stork. – K.; Irpin: VTF-Perun, 2009. – 
1736 p. 
372 Gurova R. G. Socio-pedagogical research and modernity / R. G. Gurov // Sov. Pedagogy. – 1989. – № 2. – p. 79-86. 
373 Fedorova, O. F. Some issues of student activation in the process of theoretical and industrial training / 
O. F. Fedorova. – M.: High School. – 1970. – 301 p. 
374 V. M. Manko Didactic conditions of formation of students of professional-cognitive interest in special disciplines / 
V. M. Manko // Socialization of personality: Coll. Sciences. National Pedagogical University. M. Drahomanov. – K.: 
Logos. – 2000. – Vyp. 2, pp. 153-161. 
375 Golubova G. V. Pedagogical Conditions for Students Gift Development [Electronic resource] / Golubova G. V. – 
Access mode: http://www.rusnauka.com/9_NND_2012/Pedagogica/2_105345.doc.htm. 
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У санкціонованій Міністерством освіти і науки України концепції формування 
позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді зауважено, що «основним 
завданням підготовки педагогічних кадрів до здійснення формування позитивної мотивації 
на здоровий спосіб життя є забезпечення безперервності у формуванні культури здоров’я 
особистості як невід’ємної складової її професійної компетентності та адаптації до 
гуманістичної спрямованості навчально-виховного процесу».376  

Мета статті – визначити та обґрунтувати педагогічні умови підготовки майбутніх 
учителів початкових класів до здоров’язбережувального виховання учнів. 

Усвідомлення необхідності послідовного й цілеспрямованого вирішення зазначеної 
проблеми спонукає широку науково-педагогічну громадськість до пошуку шляхів, які б 
дозволили отримати позитивні результати у підготовці майбутніх учителів до 
здоров’язбережувального виховання учнів, забезпечили високий рівень їх 
здоров’язбереження та педагогічної культури, сприяли валеологізації навчально-виховного 
процесу в школі.  

Наявність різних поглядів щодо розв’язання питання підготовки вчителів початкових 
класів до здоров’язбережувального виховання учнів вимагає здійснення наукового аналізу 
існуючих пропозицій, теоретичного обґрунтування педагогічних умов, які б дозволяли 
враховувати головні закономірності та особливості цього процесу, допомагали на практиці 
досягати бажаних результатів. Теоретичні пошуки та методичні поради науковців, педагогів, 
медичних працівників, психологів, керівників освітнього процесу дозволили виділити 
декілька підходів до педагогічного забезпечення вказаної проблеми: 
здоров’язбережувального, дидактичного та системного. 

Основою здоров’язбережувального підходу є допомога майбутнім учителям у 
вирішенні завдань з формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів. Забезпечити 
належні умови для вирішення цих завдань може вчитель, який усвідомлює вагомість 
проблеми, володіє необхідними знаннями щодо здоров’язбереження дітей та 
особливостями його забезпечення. Тому сучасні дослідники (А. Алатон, В. Бобрицька, 
С. Борбунова, Є. Буліч, С. Васильєв, В. Горащук, Г. Зайцев, О. Міхеєнко та ін.) пропонують 
включати до освітньо-професійної програми підготовки майбутніх учителів навчальні 
дисципліни, які б сприяли формуванню здоров’язбережувальної свідомості, розуміння 
сутності фізичного та психічного здоров’я людини, що повинно спонукати її до здорового 
способу життя. Головною метою вказаного підходу є формування здоров’язбережувальної 
свідомості майбутніх учителів, збагачення їх знань, умінь і навичок у сфері раціональної 
організації життєво важливих процесів. 

Дидактичний підхідспрямований на підготовку майбутніх учителів початкових класів до 
проведення занять здоров’язбережувального спрямування. Основні положення 
дидактичного підходу знайшли висвітлення в працях таких вчених як П. Бей, Н. Будної, 
О. Ващенко, Н. Воскресенської, Ж. Голінщак, О. Горської, М. Гриньова, Н. Коваль та ін. Поява 
дидактичного підходу зумовлена потребами шкільної практики у проведенні навчальних 
занять у початковій школі, в першу чергу, з такої дисципліни як «Основи здоров’я». Учитель, 
якому доручено проводити ці заняття, повинен бути готовим до прийняття певних рішень, 
що стосуються як змісту, так і методики навчальної роботи з молодшими школярами. Для 
цього йому потрібно оволодіти необхідними знаннями з організації навчального процесу, 
вміти планувати та втілювати під час уроків зміст здоров’язбережувальних знань, що 
передбачені навчальним курсом.  

Для практичної реалізації дидактичного підходу підготовки майбутніх учителів початкових 
класів до здоров’язбережувального виховання пропонується активно використовувати 

                                                           
376 The concept of national education // Education. – 1996 – August 7. 
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можливості традиційних дисциплін психолого-педагогічної спрямованості, таких як загальні 
основи педагогіки, дидактика, теорія та методика виховання, педагогічні технології у початковій 
школі, основи педагогічної майстерності, загальна, вікова і педагогічна психології, а також 
активно упроваджувати у систему підготовки студентів навчальні дисципліни природничо-
наукового циклу: «Основи валеології», «Анатомія, фізіологія дитини», 
«Здоров’язбережувальні технології виховання у початковій школі», «Безпека 
життєдіяльності», «Основи медичних знань та охорона здоров’я», «Методика викладання 
основ здоров’я у початковій школі», «Основи охорони праці», «Методика викладання 
дисциплін оздоровчого спрямування» та ін. Ці курси мають сформувати індивідуальну 
здоров’язбережувальну компетентність майбутнього педагога, забезпечити його підготовку до 
проведення системної навчально-виховної роботи зі збереження здоров’я молодших школярів. 

Системний підхід передбачає реалізацію комплексної підготовки майбутніх учителів 
початкових класів до здоров’язбережувального виховання учнів. Теоретичні положення цього 
підходу та необхідність його упровадження у вищій школі знайшли висвітлення у працях таких 
учених, як О. Біда, А. Бойко, В. Бутенко, С. Кондратюк, О. Кучерявий, В. Нестеренко, 
О. Острянська. Необхідність системного підходу зумовлена потребою формування 
здоров’язбережувальної свідомості учителя та його професійної майстерності організації 
здоров’язбережувального виховання учнів у школі. Зазначена потреба повинна бути 
предметом уваги не лише окремих кафедр університету чи викладачів, ці питання мають 
набувати у вищій педагогічній школі системоутворювального характеру і вирішуватися на основі 
комплексного використання освітньо-виховного потенціалу дисциплін валеологічної, психолого-
педагогічної та культурологічної спрямованості. Системність полягає у взаємопогоджених 
знаннях, уміннях та навичках, сформованих у дітей та молоді, що забезпечують необхідний 
рівень їх працездатності, моральності та духовності. Для цього потрібні знання основних 
положень фізіології, психології людини, соціології, інших суміжних дисциплін, що в 
сукупності дозволять реалізувати необхідні технології, які зберігають, зміцнюють здоров’я, 
формують свідоме ставлення до власного здоров’я і проявляються у відповідних позитивних 
вчинках і діях. 

Пріоритет системного підходу над іншими полягає у тому, що підготовка майбутніх 
учителів початкових класів до здоров’язбережувального виховання учнів розглядається не 
вузькопрофільно, а як комплексна програма, яка покликана інтегрувати навколо проблеми 
збереження здоров’я та шляхів її вирішення найважливіші чинники впливу у вищій 
педагогічній школі, а саме: навчальний та позаначальний процес, науково-дослідну роботу 
студентів, набуття практичного досвіду, участь у гуртковій роботі. За таких обставин суттєво 
розширюються масштаби здійснення зазначеної підготовки вчителя, залучаються раніше не 
використані резерви навчально-виховного впливу, змінюються функції студентів через активну 
участь їх у цьому процесі як суб’єктів комунікативної, пізнавальної, культуротворчої діяльності, 
спрямованої на освоєння та використання цінностей, що утверджують здоровий спосіб життя.  

Аналізу науково-методичної літератури та дані проведеного експериментального 
дослідження дозволили визначити педагогічні умови підготовки майбутніх учителів 
початкових класів до здоров’язбережувального виховання учнів: 

 спрямування навчально-виховного процесу вищої педагогічної школи на підготовку 
майбутніх учителів початкових класів до здоров’язбережувального виховання учнів 
(передбачає визначення мети, завдань та принципів вищої педагогічної освіти у системному 
вирішені зазначеної проблеми; усвідомлення викладачами вищої педагогічної школи 
необхідності та пошуків шляхів вирішення проблеми збереження здоров’я учнів); 

 розробка та упровадження комплексної програми підготовки майбутніх учителів 
початкових класів до здоров’язбережувального виховання учнів (передбачає підготовку 
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вчителів до розвитку та збереження фізичної, психічної, духовної, соціальної складових 
здоров’я дітей); 

 інформаційно-педагогічне забезпечення підготовки фахівців початкової освіти до 
здоров’язбережувального виховання учнів (передбачає використання наукової, медико-
соціальної, художньої інформації); 

 організаційно-методична підготовка майбутніх учителів початкових класів до 
здоров’язбережувального виховання учнів (передбачає оволодіння пізнавальними, 
практичними, культуротворчими способами здоров’язбережувальної діяльності). 

Так, педагогічна умова «спрямування навчально-виховного процесу вищої педагогічної 
школи на підготовку майбутніх учителів початкових класів до здоров’язбережувального 
виховання учнів» зумовлена тим, що вища педагогічна освіта в Україні покликана сприяти 
забезпеченню та вирішенню соціальних проблем, які є актуальними для суспільства і 
вимагають активного розв’язання на теоретичному і практичному рівні.  

На сучасному етапі розвитку суспільства особливої гостроти набувають питання шляхів 
пошуку покращання здоров’я дитячого населення в Україні у зв’язку з поширенням 
інфекційних хвороб, шкідливих звичок, виявленням надмірного психоемоційного 
навантаження, нераціонального харчування, гіподинамії та інших виявів нездорового 
способу життя в ранньому віці. При цьому школа, дитячі колективи, сім’я – найефективніші 
інституції подолання таких негативних проявів та формування здорового способу життя та 
культури здоров’я зростаючого покоління377. Вища педагогічна освіта, як підтверджують дані 
констатувального експерименту, сьогодні ще не має чітких орієнтирів та спрямованості на 
активне вирішення досліджуваної проблеми. Розуміння необхідності посилення ролі вищої 
школи у системному підході до здоров’язбереження усіх учасників навчально-виховного 
процесу та спрямування його на активну підготовку майбутніх фахівців до 
здоров’язбережувального виховання молодших школярів спонукає до визначення її мети, 
завдань та принципів.  

Здійснений нами аналіз існуючих поглядів щодо мети вищої педагогічної освіти у 
підготовці майбутніх учителів початкових класів до здоров’язбережувального виховання, дає 
підстави сформулювати дане визначення вказаної мети, як утвердження конструктивного 
діалогу між учителем і учнем, який би передбачав активне сприймання, глибоке осмислення 
та практичне впровадження цінностей здорового способу життя. 

Відповідно до даної мети вища педагогічна школа має готувати студентів не лише до 
передачі учням знань та виявлення уважного ставлення до порушень здоров’я учнів, але й до 
встановлення освітньо-виховного діалогу, здатного викликати в учнів відповідні почуття, 
інтереси і бажання бути здоровим, передавати їм необхідний досвід організації 
життєдіяльності, підтримувати і стимулювати життєві кроки, направлені на формування, 
збереження та зміцнення здоров’я у різних формах його вияву. Так, із метою здійснення 
здоров’язбережувальної освіти студентів та їх підготовки до виховної роботи в школі 
пропонується розв’язання таких основних завдань, як участь у реалізації державних 
стандартів освіти та відповідного комплексу нормативних, навчально-методичних, інших 
документів, які регламентують та унормовують організацію навчально-виховного процесу під 
керівництвом педагогів; організація навчання студентської молоді з використанням 
традиційних та інноваційних форм і методів. 

Реалізація вище зазначеної педагогічної умови передбачає: 

                                                           
377 Melnyk I. M. etc. Axiological Aspect of Technology of Healthy Lifestyle of Younger Students / I. M. Melnyk, 
Z. Sievers, O. Kononko, E. Belkin, etc. // Modern technologies of education in elementary education: Mater. All-
Ukrainian. Research Practice Conf. (April 13-14, 2006) – K.: KMPU B. Grinchenko, 2006, pp. 105-108. 
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 залучення широкого спектру навчальних дисциплін, передбачених навчальним 
планом спеціальності «Початкова освіта» щодо підготовки майбутніх учителів до 
здоров’язбережувального виховання учні;  

 упровадження у навчальний процес підготовки фахівців з початкової освіти 
системного підходу до вирішення вказаної проблеми на основі використання комплексної 
програми підготовки майбутніх учителів до здоров’язбережувального виховання учнів;  

 збагачення знань майбутніх вчителів початкових класів з питань 
здоров’язбережувального виховання на основі використання інноваційних форм, методів та 
технологій навчання; 

 стимулювання та організація різних видів діяльності студентів, необхідних для 
набуття практичного досвіду встановлення з учнями освітньо-виховного діалогу, 
присвяченого питанням утвердження здорового способу життя.  

З метою надання процесу підготовки майбутніх учителів початкових класів до 
здоров’язбережувального виховання учнів системного й цілеспрямованого характеру нами 
визначено кілька педагогічних принципів: 

1. Принцип пріоритетності підготовки майбутніх учителів до здоров’язбережувального 
виховання учнів у системі вищої педагогічної освіти. Він передбачає надання зазначеному 
питанню особливої значущості, ураховуючи гостру соціальну потребу в педагогічних кадрах, 
здатних приймати правильні рішення щодо формування здоров’язбережувальної свідомості 
дітей, утвердження у їх житті високих гуманістичних цінностей та відповідального ставлення 
до власного здоров’я.  

2. Принцип комплексного вирішення питань підготовки майбутніх учителів початкових 
класів до здоров’язбережувального виховання учнів. Ефективність виховного процесу 
залежить від готовності вчителя початкової школи до вирішення завдань розвитку 
найважливіших складових здоров’я дітей, зокрема, фізичного, психічного, духовного та 
соціального. Він передбачає упровадження у вищій школі комплексної програми, яка б 
інтегрувала у собі важливі аспекти зазначеної проблеми.  

3. Принцип оптимального інформаційного забезпечення процесу підготовки майбутніх 
учителів початкових класів до здоров’язбережувального виховання учнів. Визначальним при 
цьому є прагнення викладачів вищої педагогічної школи створювати інформаційний фонд 
майбутнім учителям, на який би вони могли спиратися у своїй практичній діяльності та 
ефективно використовувати його для прийняття правильних педагогічних рішень.  

4. Принцип діалогічності у підготовці майбутніх учителів початкових класів до 
здоров’язбережувального виховання учнів. Сутність і значення цього принципу полягає у 
тому, що взаємодія викладачів і студентів спеціальності «Початкова освіта» при обговоренні 
зазначених питань у вищій школі має носити характер активного діалогу. Саме за таких 
обставин студенти звикатимуть до діалогічних стосунків зі своїми вихованцями, 
налаштовуючи свої бесіди, розмови з учнями на відкритість, безпосередність висловлювань 
та оцінних суджень.  

5. Принцип гармонійного поєднання засобів впливу на підготовку майбутніх учителів 
початкових класів до здоров’язбережувального виховання. Полягає у тому, що у ході 
підготовки студентів перевага надається засобам наукової інформації і недооцінюється роль 
соціальної та художньої інформації. Підготовка до здоров’язбережувального виховання 
молодших школярів передбачає вказані засоби інформаційного впливу використовувати у 
гармонійній єдності, що дозволить суттєво збагатити здоров’язбережувальну свідомість 
студентів.  

6. Принцип креативної організації підготовки майбутніх учителів початкових класів до 
здоров’язбережувального виховання учнів. Його важливість є безперечною, тому що від 
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викладачів спеціальності початкової освіти вимагатиметься постійний пошук оптимальних 
форм та методів впливу на студентів, творче осмислення ситуацій, що характеризують 
сучасну практику здоров’язбережувального виховання дітей у школі.  

Визначення вихідних положень підготовки майбутніх учителів початкових класів до 
здоров’язбережувального виховання сприятиме оздоровчому спрямуванню навчально-
виховного процесу у вищій школі, дозволить покласти в основу існуючої практики 
обґрунтовані на теоретичному рівні пропозиції та рекомендації.378 

Педагогічна умова «розробка та упровадження комплексної програми підготовки 
майбутніх учителів початкових класів до здоров’язбережувального виховання учнів» набуває 
значущості у зв’язку з тим, що підготовка вчителів до вирішення на практиці складних питань 
здоров’язбережувального виховання дітей не може носити спрощений характер. Адже 
йдеться про збереження та зміцнення здоров’я учнів у всіх його різновидах і виявах. 
Підготувати майбутнього вчителя до здійснення даної виховної роботи на основі однієї чи 
декількох навчальних дисциплін у вищій школі є неможливим і нереальним. Саме тому 
виникає необхідність залучення до цього процесу комплексу навчальних дисциплін різного 
профілю, змістової спрямованості та характеру висвітлення питань здоров’я людини, його 
формування і зміцнення. 

У вищій педагогічній школі передбачено вивчення окремих навчальних дисциплін, які 
частково забезпечують підготовку майбутніх учителів початкових класів до 
здоров’язбережувального виховання учнів. Проте, їх особливість полягає у тому, що вони 
спрямовані переважно на підготовку майбутніх учителів початкових класів із питань 
фізичного здоров’я учнів. При цьому залишаються без належної уваги, системного 
осмислення та вивчення студентами не менш важливі й актуальні аспекти здоров’я дітей, 
пов’язані з психічним, духовним та соціальним змістом здоров’я школярів. 

У зв’язку з необхідністю упровадження системного підходу до підготовки майбутніх 
учителів початкових класів із питань здоров’язбережувального виховання учнів виникла 
потреба обґрунтування комплексної програми навчання. Майбутні вчителі початкових класів 
повинні бути підготовлені до проведення навчально-виховних заходів, які б дозволяли 
формувати, зберігати та вдосконалювати фізичне, психічне, духовне та соціальне здоров’я 
молодших школярів. На необхідність розробки та упровадження такої програми у вищій 
педагогічній школі вказують законодавчі акти Міністерства освіти і науки України. Зокрема, в 
концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді 
зазначено, що «системність полягає у взаємопогоджених знаннях, уміннях і навичках, 
сформованих у дітей та молоді, які забезпечують необхідний рівень їх працездатності, моралі 
та духовності».379  

Комплексна програма підготовки майбутніх учителів початкових класів до 
здоров’язбережувального виховання учнів покликана сприяти передачі студентам знань про 
фундаментальні складові здоров’я. Саме тому її зміст має визначатися з урахуванням не 
лише фізичного, але й психічного, духовного та соціального здоров’я особистості380.   

Знання про фізичне здоров’я дозволяють глибоко пізнати сутність людини як 
біологічної системи, органи в системі життєзабезпечення, їх функції і здоровий стан; 

                                                           
378 Alexyuk A. M. and others. Organization of independent work of students in the conditions of intensification of 
training: textbook. tool. / A. M. Aleksyuk, A. A. Aurzanain, P. I. Podkasysty, V. A. Kozakov and others. – K.: ISDO, 1993. 
– 336 p. 
379 The concept of forming positive motivation for healthy lifestyle in children and young people. Approved by the 
order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 605 of July 21, 2004 // Headmaster. – 2004. – № 40. – 
P. 23-29. 
380 Kondratyuk S. M. Program of elective subject discipline Health saving technologies of education in elementary 
school: educational-methodical complex / S. M. Kondratyuk. – Sums of the Makarenko SSU, 2014. – 117 p. 
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фізіологічну діяльність, біохімічні процеси і гігієну тіла; гігієнічні нормативи; рух і здоров’я; 
генетичне здоров’я; репродуктивне здоров’я; статеве виховання; профілактику інфекційних 
хвороб, культуру харчування; фізичну гармонію тіла.  

Звернення майбутніх учителів початкових класів до знань про психічне здоров’я 
дозволяє глибоко усвідомити такі поняття, як індивід, особистість, індивідуальність, психіка 
людини; індивідуально-типологічні особливості людини; емоції, почуття, воля, свідомість; 
сфера пізнання; свідомість, самооцінка, саморегуляція, самоактуалізація, самовиховання; 
основні психічні процеси, їх вплив на здоров’я; мотивація поведінки й ціннісні орієнтації; 
психологія спілкування; стрес, психотравма; девіантна поведінка; попередження шкідливих 
звичок; психологічна самодопомога; резерви психічних можливостей людини; вплив засобів 
масової інформації та мистецтва на психічне здоров’я людини.  

Суттєве значення у процесі здоров’язбережувальної освіти і виховання мають знання 
про духовне здоров’я дитини, а саме: про здоров’я в системі загальнолюдських цінностей; 
духовність людини як основу здоров’я; ідеал здорової людини; духовні цінності й засоби 
розвитку духовності; здоров’я в системі життєвих цінностей народу; традиції культури 
здоров’я українського народу; національні особливості формування здоров’я; календарні 
народні свята й здоров’я.  

У забезпеченні здоров’язбережувального виховання учнів учителі початкових класів 
покликані також акцентувати увагу на питаннях соціального здоров’я, створення добробуту 
дитини у соціальному середовищі. Цьому мають сприяти знання про людину як елемент 
соціуму; наслідки антропоцентричного ставлення до навколишнього середовища; етику 
родинних зв’язків; соціальні потреби та інтереси, мотивацію здорової поведінки; соціальне 
забезпечення життєво важливих потреб; соціальну адаптацію; ергономічні аспекти 
формування здоров’я; соціальну поведінку; популяційне здоров’я; здоров’я нації; право і 
здоров’я; права та обов’язки громадянина у ставленні до власного здоров’я та здоров’я 
оточуючих; шкідливий вплив наркогенних речовин на здоров’я; запобігання соматичним та 
інфекційним захворюванням; здоровий спосіб життя; культуру здоров’я. 

Отже, спектр питань, пов’язаних зі здоров’ям школярів, є широким, і тому створення та 
упровадження комплексної програми підготовки майбутніх учителів початкових класів до 
здоров’язбережувального виховання учнів дозволить викладачам вищої педагогічної школи 
надати вказаному процесу системного характеру, який би охоплював питання, що стосуються 
складових здоров’я дитини; посилити роль навчальних дисциплін, які раніше недостатньо 
висвітлювали питання зазначеного змісту; включити до підготовки студентів спеціальності 
«Початкова освіта» навчальні дисципліни та спецкурси за вибором, які б давали можливість 
більш глибоко вивчати окремі питання здоров’язбережувального виховання учнів. 

Педагогічна умова «інформаційно-педагогічне забезпечення підготовки майбутніх 
учителів початкових класів до здоров’язбережувального виховання учнів» розглядається як 
одна із реальних можливостей впливу на мотиваційну спрямованість студентів спеціальності 
«Початкова освіта» з метою їх поінформованості щодо здоров’язбережувального виховання 
учнів. Будучи закріпленим у певній сфері існування, суспільний досвід пізнання проблем 
здоров’я людини набуває статус інформації, яку можна використати для передачі іншим 
людям з метою створення нового і більш повного знання, а також впливу на почуття та 
погляди людини щодо її ставлення до проблем власного здоров’я. Інформація несе у собі 
значний потенціал впливу на свідомість людини, і її ефективне використання здатне 
принести значну користь у справі підготовки майбутніх учителів до здійснення 
здоров’язбережувального виховання учнів. 

Загальновідомо, що інформація розрізняється як за своїм змістом, так і способом 
функціонування. Певні види інформації мають можливість відображати переважно зовнішні 
вияви того, що відбувається у природному та суспільному середовищі, а також у сфері 
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розвитку людини і її здоров’я. Можливості інших видів інформації значно ширші й 
дозволяють передавати сутність того, що характеризує внутрішні процеси, закономірності 
розвитку, існуючі тенденції та діалектичні зв’язки. Крім зазначених, існують види інформації, 
які можуть передавати не лише досвід пізнання зовнішніх чи внутрішніх процесів, але й стан 
людини, з її спроможністю хвилюватися, переживати, розмірковувати, організовувати тощо.  

Діяльність вищої педагогічної школи спрямована на те, щоб інформаційні можливості, 
які несуть у собі значний освітньо-виховний потенціал, були раціонально й ефективно задіяні 
для досягнення бажаних результатів. Використання медико-соціальної інформації, як 
різновиду інформаційного забезпечення, полягає у тому, що проблеми здоров’я людини 
найчастіше сприймаються і осмислюються в суспільному житті за їх зовнішніми та 
функціональними ознаками. Так, за допомогою медико-соціальної інформації викладач 
може створити певне уявлення про стан справ у сфері охорони здоров’я дітей, 
скориставшись офіційною інформацією Міністерства охорони здоров’я, а майбутні вчителі 
початкових класів можуть ознайомитися зі станом здоров’я дітей та підлітків в Україні та 
надання їм першої медичної допомоги. Використання медико-соціальної інформації у вищій 
педагогічній школі має певні особливості, які слід ураховувати під час підготовки майбутніх 
учителів до здоров’язбережувального виховання учнів, вона повинна:  

 мати достовірний характер і спиратися на результати офіційної статистики, 
перевірені факти та дані; 

 бути затребуваною і переконливою, подаватися студентам у формі значимих і 
змістовних прикладів, фактів, порівнянь, подій, особистого чи суспільного досвіду, вагомих 
здобутків, гострих проблем та ситуацій; 

 спонукати до чітких висновків, оцінок, узагальнень, що стосуються стану здоров’я; 

 мати очевидний зв’язок із проблемами сьогодення, висвітлювати проблеми 
здоров’я, в першу чергу, дітей молодшого шкільного віку, які викликають особливий інтерес 
чи занепокоєння.  

Підготовка студентів спеціальності «Початкова освіта» до професійної діяльності 
вимагає від викладачів вищої школи ретельного і відповідального ставлення до підбору 
медико-соціальної інформації та її структурно-логічного аналізу передвикористанням, 
майстерно включати у загальний контекст обговорення питань про здоров’я дітей, 
звертатися до різних засобів передачі медико-соціальної інформації, включати матеріали 
періодичної преси, телебачення, радіо, інформаційні мережі «Інтернет» тощо.  

Використання наукової інформації, ґрунтується на тому, що педагог, як і лікар, не має 
права на помилку у висвітленні питань здоров’я, прийнятті певних рішень, що пов’язані зі 
збереженням, зміцненням та лікуванням дитячого організму. Некомпетентність учителя у 
питаннях здоров’язбереження учнів може призвести до труднощів, які вимагатимуть від 
учасників навчально-виховного процесу додаткових сил, часу та ін. Саме тому в процесі 
підготовки майбутніх вчителів початкових класів до вирішення на практиці питань 
збереження здоров’я молодших школярів перед викладачами постає відповідальне 
завдання щодо забезпечення студентів науково обґрунтованими знаннями.  

Наукова інформація є результатом науково-теоретичної та дослідно-експериментальної 
діяльності вчених у галузі анатомії, фізіології, медицини, генетики, дефектології, валеології, 
психології, гуманітарних та суспільних наук, фізичної культури. Тому наукова інформація, яка 
використовується у навчально-виховному процесі підготовки студентів спеціальності 
«Початкова освіта» повинна: 

 посісти вагоме місце у системі підготовки майбутніх учителів до професійної 
діяльності, залучаючи при цьому здоров’язбережувальні можливості дисциплін природничо-
наукового, соціально-гуманітарного циклів та циклу професійно-практичної підготовки; 
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 сприяти розгортанню в студентській аудиторії дослідницької діяльності, активного 
обговорення та пізнання важливих закономірностей росту, розвитку та збереження здоров’я 
дітей; дослідження шкільних факторів ризику; 

 бути пріоритетною під час навчально-виховного процесу у початковій школі, готувати 
студентів до активного використання результатів досліджень сучасних учених у сфері 
здоров’язбережувального виховання дітей молодшого шкільного віку; 

 мати посилання на різні джерела, що передбачає безпосередню участь викладачів та 
студентів у проведенні наукових спостережень, дослідницьких бесід, експериментальної 
роботи в школі. 

Активне використання наукової інформації, яка відображає сучасні розвідки проблеми 
здоров’язбережувальної освіти і виховання молодших школярів, дозволить викликати у 
майбутніх учителів початкових класів інтерес до цієї проблеми, постійно відстежувати 
інноваційні підходи та здобутки вчених щодо забезпечення здоров’я дітей та створення 
відповідних умов для їх фізичного, психічного, духовного та соціального розвитку.  

Використання художньої інформаціївимагає від учителя початкових класів, 
організуючиздоров’язбережувальне виховання учнів, спиратися не лише на знання, 
переконання та погляди а й на почуття, які дозволяють емоційно реагувати на ситуації, 
пов’язані зі здоров’ям учнів, сприймати їх настрій, духовний та психологічний стан. Для 
залучення майбутніх учителів початкових класів до процесу освоєння емоційно-чуттєвого 
досвіду доцільно використовувати художню інформацію, яка передається засобами 
кіномистецтва, літератури, музики, живопису, фотомистецтва. У зв’язку з цим доречно 
вживати у навчально-виховному процесі художні твори, яскраві за своїм емоційним змістом 
художньо-естетичні рішення, зразки фольклорного мистецтва, які пропаганують здоров’я та 
висвітлюють можливості його зміцнення.  

У ході професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до 
здоров’язбережувального виховання в якості прикладу та з метою розкриття методики 
роботи з учнями викладачам корисно звертатися до усної народної творчості, художньої 
літератури, історичних фактів, у яких описується здоровий спосіб життя представників 
народу. Яскравим прикладом сюжетного здоров’язбережувального впливу можна вважати 
українські народні казки, де описуються такі властивості, як сила, добро, працьовитість, 
розум, краса. Позитивні вчинки приносять користь людині у казках, а в житті дитина розвиває 
свої можливості, щоб мати перевагу над злом, лінню, поводитися як ті герої, про яких вона 
уважно слухала або з інтересом читала. У казках «Про легіня, який повернув людям сонце, 
місяць і зорі», «про Івана-Богатиря» діти відчувають фізичну силу героя у її проявах; у казці 
«Сонце, мороз і вітер» постає у своїй красі казкова екологічна етика. Використання художньої 
інформації у навчальному процесі вищої педагогічної школи має певні особливості. Вони 
пов’язані з тим, що студенти повинні бути підготовленими до сприймання, оцінки та 
інтерпретації художніх творів. 

Оптимальне залучення художньої інформації у процесі підготовки майбутніх учителів 
до здоров’язбережувального виховання учнів передбачає дотримання наступних вимог: 

 використовуватися як активний засіб впливу на свідомість, знання і почуття студентів 
і не виконувати лише функції супроводу чи доповнення інших видів та форм передачі 
необхідного досвіду; 

 створювати особливу атмосферу сприймання, що дозволяє ефективно 
використовувати наявний емоційно-чуттєвий потенціал мистецтва;  

 мати модифікації, які по-особливому передають емоційно-чуттєвий стан людини. 
Саме тому в навчально-виховному процесі на спеціальності початкової освіти важливо 
широко залучати можливості різних видів мистецтва та художньої народної творчості тощо;  
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 не надавати готових рецептів та рекомендацій, проте спрямовувати  почуття та 
думки майбутніх учителів до найбільш оптимальних та гуманістичних напрямів розв’язання 
проблеми збереження здоров’я.  

У системі вищої педагогічної освіти художню інформацію слід активно застосовувати як 
засіб стимулювання позитивної мотивації студентів до процесу здоров’язбережувального 
виховання учнів. Використовуючи у навчально-виховному процесі яскраві зразки художньо-
естетичної культури, викладачі таким чином збагачують емоційно-чуттєвий тезаурус 
студентів, закладають важливу основу для їх подальшої роботи з дітьми, сповненої яскравих 
почуттів, глибоких роздумів, системних уявлень щодо можливостей збереження та 
зміцнення здоров’я.  

Четверта педагогічна умова «організаційно-методична підготовка майбутніх учителів 
початкових класів до здоров’язбережувального виховання учнів»зумовлена тим, що вчитель 
початкових класів є носієм ідеї збереження та зміцнення здоров’я дітей, формування 
позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. Невід’ємною функцією даного процесу є 
втілення цієї ідеї на практиці, широке використання наявних можливостей навчально-
виховного процесу початкової школи для ефективного й послідовного розв’язання питань 
здоров’язбереження школярів. Відтак виникає потреба у послідовному й цілеспрямованому 
забезпеченні цих питань, спрямуванні педагогічних зусиль викладачів вищої школи на 
оволодіння майбутніми учителями необхідними способами здоров’язбережувальної 
діяльності. До таких способів відносимо: пізнавальні, практичні та культуротворчі.  

Пізнавальний спосіб здоров’язбережувальної діяльностіполягає у використанні різних 
можливості, й передусім, освітньо-виховного потенціалу навчальних дисциплін «Основи 
здоров’я», «Природознавство», «Фізична культури» та інших дисциплін, передбачених 
навчальним планом початкової школи. При підготовці майбутніх учителів початкових класів 
до здоров’язбережувального виховання учнів до необхідних пізнавальних способів 
здоров’язбережувальної діяльності відносимо:  

 здійснення здоров’язбережувального виховання молодших школярів на заняттях з 
основ здоров’я, фізичної культура;  

 вплив на здоров’язбережувальнепочуттяя учнів 1-4 класів засобами таких 
навчальних дисциплін як природознавство, музичне виховання, образотворче мистецтво та 
ін.; 

 вирішення питань здоров’язбережувальної освіти та виховання учнів початкових 
класів під час проведення позакласних форм роботи;  

 надання консультативної допомоги з питань здоров’я у процесі індивідуальної 
роботи з учнями класу; 

 проведення просвітницької діяльності з питань збереження здоров’я в класному 
колективі шляхом залучення дітей до читання валеоспрямованої літератури, перегляду 
відеофільмів, використання наочних засобів тощо.  

Використовуючи зазначені способи здоров’язбережувальної діяльності, майбутні 
вчителі початкових класів отримують можливість активно впливати на 
здоров’язбережувальну свідомість дітей, широко залучаючи такі форми роботи, як: бесіди, 
розповіді вчителя, використання підручників, ілюстрацій, плакатів, слухання й аналіз 
оповідань, словникову роботу, роботу в зошиті з основ здоров’я та ін.  

Завдання щодо процесу оволодіння практичними способами здоров’язбережувальної 
діяльностіпов’язане з безпосереднім впливом учителя на здоров’я учнів, створення для 
цього життєво важливих умов, педагогічних ситуацій, спрямованих на практичне вирішення 
вказаної проблеми. Загальновідомо, що позитивний вплив на здоров’язбережувальне 
виховання учнів здійснюють такі форми і методи практичної роботи, як: організація в класі 
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змагань, залучення дітей до інсценізації казок та оповідань здоров’язбережувальної 
спрямованості, роздумів над окремими питаннями здоров’я, проведення з дітьми рухливих 
ігор, моделювання та вирішення небезпечних для здоров’я ситуацій та інше. Майбутньому 
вчителю початкових класів потрібно опанувати низку практичних способів 
здоров’язбережувальної діяльності. Серед них можна виділити такі, як: 

 створення в учнівському колективі атмосфери поваги та відповідального ставлення 
до здоров’я, його збереження та зміцнення;  

 залучення учнів до масових, групових та індивідуальних форм роботи, які за своїм 
змістом покликані сприяти формуванню позитивної мотивації дітей на здоровий спосіб 
життя; 

 стимулювання, підтримка ініціативи та інтересу дітей до занять фізичною культурою 
та спортом, участі у змаганнях і конкурсах, присвячених фізичному та психологічному 
самовдосконаленню;  

 використання організаційних форм, педагогічних ситуацій, які б дозволяли 
підтримувати на належному рівні стан здоров’я учнів, оптимізувати їх самопочуття, 
викликали бажання активно вирішувати життєво важливі питання (харчування, особистої 
гігієни та ін.);  

 здійснення постійних спостережень та контролю за станом здоров’я учнів, проведення 
профілактичних та превентивних заходів щодо забезпечення здоров’я дітей, запобігання 
шкідливих звичок381 

При організації здоров’язбережувального процесу в школі учитель повинен володіти 
культуротворчими способами здоров’язбережувальної діяльності, а саме: організація 
художньо-творчої діяльності, творчих хвилинок, виставок, експозицій малюнків, фотографій, 
написаних дітьми казок, оповідань здоров’язбережувального змісту. Молодші школярі 
виявляють ініціативу у збиранні, колекціонуванні та оформленні матеріалів, листівок, марок, в 
яких присутня тема сили і краси людини, її мужності й витривалості, спритності й наполегливості, 
фізичної досконалості. Ураховуючи значення такого підходу, виявляється доцільним 
оволодіння студентами спеціальності «Початкова освіта» такими культуротворчими 
способами здоров’язбережувальної діяльності, як: 

 ініціювання та підтримка художньо-творчої діяльності учнів, присвяченої питанням 
здорового способу життя;  

 використання в роботі з молодшими школярами етнокультурного досвіду, в якому 
передається ставлення українського народу до здоров’я як життєво важливої цінності;  

 звернення до здоров’яспрямованих можливостей різних видів мистецтва 
(музичного, образотворчого, літератури та ін.) з метою збагачення особистісного досвіду 
дітей щодо сприймання краси фізичної, психічної та духовної складової здоров’я людини; 

 налагодження постійно діючих та періодичних експозицій творчих робіт учнів, 
присвячених темі здоров’я та його зміцнення; 

 утвердження у свідомості учнів художньо-естетичного ідеалу досконалої людини, 
здатної на красиві дії та вчинки. 

Отже, визначені нами педагогічні умови спрямовані на підвищення ефективної 
підготовки майбутніх учителів початкових класів до здоров’язбережувального виховання 
учнів, вони передбачають упровадження системного підходу, який акумулює увагу на 
проблемі фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я дітей молодшого 
шкільного віку. Теоретично обґрунтовані педагогічні умови підготовки майбутніх учителів 

                                                           
381 Formation of health of schoolchildren in conditions of educational institution: Materials of the regional scientific-
practical. Conf. / Sumy State. A. S. Makarenko Pedagogical University; Department of Public Health of Sumy Regional 
State Administration; Gymnasium № 1 in Sumy / O. I. Smian (Ed.) – Sumy: SS Makarenko SSU. – 2004. – 132 p. 
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початкових класів до здоров’язбережувального виховання учнів дозволять отримувати 
позитивні результати у вирішенні досліджуваної проблеми шляхом здійснення заходів 
інформаційного та організаційно-методичного характеру. Подальше вивчення питання 
вбачаємо у визначенні його теоретичних і методологічних основ у процесі підготовки 
вчителів початкових класів до збереження здоров’я молодших школярів. 
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3.8. Professional training of future teachers of mathematics by means of ICT  
in the process of learning of higher algebra 

 
3.8. Професійна підготовка майбутніх учителів математики засобами ІКТ  

у процесі вивчення вищої алгебри 
 
Наріжною проблемою розвитку сучасної системи освіти є якість підготовки 

кваліфікованих учителів, про що наголошується в Концепції «Нова українська школа», 
законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту». 

Прагнення України інтегруватися в європейське співтовариство визначає необхідність 
кардинальних змін у системі освіти України, зокрема вищої. Важливою проблемою розвитку 
сучасної системи освіти є якість підготовки майбутніх учителів, у тому числі вчителів 
математики. Сучасна школа потребує фахівців, здатних сприяти розвиткові самостійної і 
відповідальної особистості, вихованню творчої індивідуальності. Сьогодні неможливо 
розв’язувати проблеми, що виникають у конструюванні й організації освітнього процесу 
звичними способами, спираючись тільки на власний досвід; необхідно враховувати соціальні 
й культурні потреби підростаючого покоління, інновації та міжнародний досвід. 

На сучасному етапі окремі аспекти проблеми підготовки майбутніх учителів математики 
в Україні досліджували і досліджують відомі математики, педагоги і методисти: І. Акуленко, 
В. Бевз, М. Бурда, Н. Вірченко, М. Жалдак, Г. Михалін, О. Матяш, В. Моторіна, С. Раков, 
О. Співаковський, Н.Тарасенкова, В. Швець, М. Шкіль та інші.  

Світова практика засвідчує інтенсивне входження інформаційних технологій у 
діяльність людини. Інформатизація стає визначальною тенденцією навчального процесу в 
середній і вищій школі. Дедалі гостріше постає проблема інформатизації освіти як необхідна 
умова успішної інформатизації суспільства. Підготовка фахівців із застосуванням 
інформаційно-комунікаційних технологій є необхідною умовою підвищення рівня знань 
людства загалом. Філософські основи переходу суспільства до застосування інформаційних 
технологій висвітлювали українські й зарубіжні вчені: Д. Белл, Н. Вінер, В. Глушков, І. Масуда, 
А. Суханов, Е. Тоффлер та інші. Питанням інформатизації суспільства присвячені праці 
В. Касаткіна, Д. Тапскотта, А. Урсула, О. Шевчука та інші.  

Посилена увага науковців до інформаційних технологій є наслідком того, що в 
ХХІ столітті інформація стала важливим стратегічним ресурсом. Питання інформатизації 
освіти, аналіз педагогічного потенціалу інформатизації навчального процесу розкрито в 
роботах Б. Гершунського, Ю. Дорошенка, А. Єршова, В. Мадзігона, І. Прокопенка, В. Руденка, 
О. Співаковського та інших. 

Україна, інтегруючись у світовий інформаційний простір, прагне підвищувати рівень 
інформаційної культури своїх громадян. У зв’язку з цим зростає важливість професійної 
підготовки вчителів всіх профілів, у тому числі і математики із застосуванням інформаційно-
комунікаційних технологій, що є не тільки гарантією успішного формування інформаційної 
культури молодого покоління, а й запорукою впровадження нових інформаційних технологій 
у різні сфери діяльності суспільства. 

Нагальним для української освіти є підвищення роліінформаційно-комунікаційних 
технологій в освітньому процесі середньої та вищої школи, без яких неможливий науково-
технічний прогрес. Як бачимо, проблема професійної підготовки майбутніх учителів 
математики із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій є доволі актуальною.  
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У системі професійної підготовка майбутнього вчителя математики виокремлюють, як 
правило, три складові: змістова; технологічна; особистісна382. Всі три складові варто 
формувати комплексно, у тісному взаємозв’язку. Різні навчальні дисципліни навчального 
плану підготовки фахівців спеціальності 014.04 Середня освіта (математика) відіграють у 
формуванні цих складових різну роль. Так, у формуванні змістової компоненти професійної 
підготовки майбутнього вчителя математики найвагоміший внесок мають дисципліни 
математичного спрямування. Для ефективності цього процесу необхідно забезпечувати 
професійно-педагогічну спрямованість вивчення математичних дисциплін. З цією метою 
доцільно встановити взаємозв’язки кожної навчальної дисципліни математичного 
спрямування з шкільним курсом математики, виокремити ті поняття, математичні факти, 
відношення, методи, які є професійно значущими для майбутнього вчителя математики. 

Мета статті – висвітлити змістову складову професійної підготовки майбутнього вчителя 
математики у процесі вивчення вищої алгебри; з’ясувати можливості застосування ІКТ для 
професійної підготовки майбутніх учителів математики (на програмовому  матеріалі  вищої 
алгебри).  

Як правило, вища алгебра представлена у навчальному плані підготовки фахівців 
спеціальності 014.04 Середня освіта (математика) трьома дисциплінами: «Лінійна алгебра», 
«Алгебра і теорія чисел», «Числові системи». 

Розглянемо змістове наповнення кожної з них і встановимо взаємозв’язки з шкільним 
курсом математики (ШКМ) відповідно до загальноприйнятих основних змістових ліній цього 
курсу:  

- числа й дії над ними;  
- вирази і їх перетворення;  
- рівняння і нерівності;  
- функції;  
- геометричні фігури і їх властивості;  
- геометричні побудови;  
- геометричні перетворення;  
- координати і вектори;  
- геометричні величини, їх вимірювання та обчислення;  
- комбінаторика; елементи статистики і теорії ймовірності. 
За освітньо-професійними програмами багатьох педагогічних університетів України 

вивчення навчальної дисципліни «Лінійна алгебра» складається з таких змістових модулів: 
– Системи лінійних рівнянь. 
– Числові поля. Поле комплексних чисел. 
– Дослідження систем лінійних рівнянь. 
– Лінійні простори. 
– Унітарні і евклідові простори. 
– Лінійні оператори. 
– Структура лінійного відображення. 
– Лінійні оператори на евклідовому та унітарному просторах. 
– Квадратичні форми. 
Зауважимо, що у процесі вивчення практично всіх зазначених вище змістових ліній 

шкільного курсу математики застосовується (явно чи неявно): 1) аксіоматичний метод (саме 

                                                           
382 Теплицька А. О. Професійна підготовка майбутнього вчителя математики як об’єкт теоретичного аналізу. 
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська 
академія"]. Серія: Педагогіка. 2016. Т. 269, Вип. 257. С. 125-130.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Теплицька%20А$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69683:Пед.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69683:Пед.
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за допомогою цього методу означається лінійний простір) як метод доказових міркувань; 
2) основна ідея лінійної алгебри – ідея лінійності.  

Встановимо основні взаємозв’язки між навчальною дисципліною «Лінійна алгебра» і 
змістовими лініями шкільного курсу математики (Рис. 1) та розкриємо ці зв’язки (Табл. 1). 
Зауважимо, що зв’язки є взаємними: у процесі вивчення вищої математики формується 
теоретична база для вивчення відповідних змістових ліній ШКМ, удосконалюються відповідні 
практичні вміння; водночас вивчення вищої математики не може не спиратися на засвоєні 
знання і сформовані вміння ШКМ.  

 

 
Рис. 1. Взаємозв’язки між навчальною дисципліною «Лінійна алгебра» і змістовими 

лініями шкільного курсу математики 
 

Таблиця 1. Зміст взаємозв’язків 
№ Змістова лінія 

ШКМ 
Змістовий модуль 

дисципліни «Лінійна 
алгебра» 

Сутність зв’язку  

1. Числа й дії над 
ними 

Числові поля. Поле 
комплексних чисел. 

Теоретична основа вивчення множини 
комплексних чисел у ШКМ. Властивості 
алгебраїчних операцій. 

2. Вирази і їх 
перетворення 

Квадратичні форми Удосконалення вмінь виокремлювати точні 
квадрати суми (різниці) 

3. Рівняння і 
нерівності 

Системи лінійних рівнянь. 
Дослідження систем 
лінійних рівнянь 

Розв’язування систем лінійних рівнянь: поняття 
розв’язку системи, методи (способи) 
розв’язування, кількість розв’язків.   

4. Функції Лінійні оператори. 
Структура лінійного 
відображення 

Ідея лінійності в математиці. Лінійна функція. 
Оператор як окремий випадок функції.  

5. Геометричні 
величини, їх 
вимірювання та 
обчислення  

Лінійні простори Застосування скалярного добутку для 
знаходження величини кута, довжини відрізка, 
площі трикутника, площі паралелограма 

6. Координати і 
вектори 

Лінійні простори Теоретична основа вивчення векторів у ШКМ 

Лінійна 
алгебра

Вирази і їх 
перетворення

Функції

Рівняння і 
нерівностіГеометричні 

величини, їх 
вимірювання та 

обчислення

Координати 
і вектори

Числа й дії 
над ними
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Під час вивчення навчальної дисципліни «Алгебра і теорія чисел» відбувається 
розширення, поглиблення, а головне, наукове обґрунтування понять теорії подільності та 
теорії многочленів. Справді, багато фундаментальних (найважливіших) понять, фактів, 
відношень цієї навчальної дисципліни є професійно значущими для майбутнього вчителя 
математики. Наведемо основні з них (детальний перелік основних найважливіших понять, 
фактів, відношень наведено у нашій монографії383).  

Фундаментальні поняття: подільність, ділене, дільник, частка, остача, кратне, спільне 
і найменше спільне кратне, спільний і найбільший спільний дільник, взаємно прості числа, 
число просте і складене, канонічна форма натурального числа, ознака подільності, чистий і 
мішаний періодичний дріб, бінарна алгебраїчна операція, асоціативна, комутативна, 
дистрибутивна алгебраїчна операція, відображення, відображення в та на множину, взаємно 
однозначне відображення, многочлен степеня n, корінь многочлена, кратність кореня, 
незвідний многочлен, раціональний дріб правильний і неправильний.  

Фундаментальні факти: властивості відношення подільності, теорема про ділення 
цілих чисел з остачею, теореми про існування та єдиність НСД та НСК двох цілих чисел, 
зв'язок між НСД і НСК двох цілих чисел, методи знаходження НСД і НСК цілих чисел, 
властивості простих і складених чисел, основна теорема арифметики, ознака Паскаля, ознаки 
подільності на 2, 5, 3, 9, 11, 4, 25, 50, теореми про перетворення звичайного дробу у 
скінченний десятковий та періодичний дроби, Основна теорема алгебри, формули Вієта, 
теорема Безу та наслідки з неї.  

Фундаментальні відношення: відношення подільності, алгебраїчні операції як 
відношення.  

З аналізу наведених вище найголовніших понять, фактів і відношень навчальної 
дисципліни «Алгебра і теорія чисел» слідує, що найтісніший взаємозв’язок прослідковується 
з такими змістовими лініями ШКМ:  

- числа й дії над ними. Так, у процесі вивчення навчальної дисципліни «Алгебра і 
теорія чисел» детально розглядаються питання подільності на множині натуральних чисел. 
Ці питання знаходять подальше застосування у ШКМ математики під час вивчення дробів 
(основна властивість дробу, скоротні (нескоротні) дроби, дії над дробами). 

- вирази і їх перетворення. З одного боку, засвоєні знання і сформовані вміння 
розкладання виразів на множники (ШКМ) використовуються під час розкладу многочленів на 
множники. З другого – у процесі вивчення навчальної дисципліни «Алгебра і теорія чисел» 
розширюються знання студентів про поняття многочлен, його корінь, кратність кореня, 
методи відшукання коренів многочлена. Розглядаються поняття НСД і НСК многочленів та 
методи їх знаходження. Вміння знаходити НСК і НСК двох многочленів використовується під 
час операцій над алгебраїчними виразами у ШКМ. 

- рівняння і нерівності. Розв’язування алгебраїчних рівнянь вищих степенів (ШКМ) 
спирається на методи знаходження коренів многочленів. 

- функції. Розширюється множина відомих студентам числових функцій: 
розглядаються числові функції ( ), ( ), ( )n n n    – відповідно сума всіх натуральних дільників 

числа n, їхня кількість, функція Ейлера. Зокрема розглядаються неелементарні функції 

   ,x x  – ціла і дробова частини числа х відповідно. 

Навчальна дисципліна «Числові системи» має пряме відношення до питань логічного 
обґрунтування математики, а тому відіграє особливу роль у процесі фахового становлення не 
тільки майбутніх учителів, але й викладачів математики різних навчальних закладів. Під час 
вивчення навчальної дисципліни «Числові системи» відбувається узагальнення, розширення, 
                                                           
383 Кугай Н. В. Методологічні знання майбутнього вчителя математики: монографія. Харків: ФОП Панов А. М., 
2017. 336 с. 
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систематизація і повне обґрунтування знань студентів про два важливі принципи 
математики: 

1. Принцип математичної індукції. 
2. Принцип побудови розширення числових систем. 
Загальновідомо, що на практиці мають місце два основні методи побудови 

розширення числової системи – аксіоматичний метод і конструктивний метод. Варто 
зауважити, що у шкільному курсі математики використовується другий із них – 
конструктивний. А під час вивчення курсу «Числові системи», як правило, використовується 
аксіоматичний метод побудови розширення числових систем. Майбутні вчителі математики 
повинні володіти обома методами, розуміти різницю між ними та знати, в яких умовах 
кожен із методів можна застосувати. Навчальна дисципліна є теоретичною базою для 
вивчення поняття числа в ШКМ. Основний метод цього курсу – аксіоматичний метод – 
застосовується під час вивчення всіх змістових ліній ШКМ. Узагальнимо встановлені 
взаємозв’язки вищої алгебри зі змістовими лініями ШКМ (Рис.  2). 

 

 
Рис. 2. Основні взаємозв’язки вищої алгебри і ШКМ 

 
Покажемо можливості застосування ІКТ у професійній підготовці (на програмовому 

матеріалі вищої алгебри) майбутніх учителів математики.  
Зупинимося на GeoGebra. Система динамічної математики GeoGebra (СДМ GeoGebra) – 

це вільний педагогічний програмний продукт, призначений для вивчення і викладання 
математики в середніх та вищих навчальних закладах, який поєднує динамічну геометрію, 
алгебру, математичний аналіз, фізику та статистику. GeoGebra є сучасним продуктом, 
створеним Маркусом Хохенвартером і міжнародною командою програмістів з 
використанням останніх досягнень в галузі інформаційних технологій. Продовжується 
активна робота над її розвитком та вдосконаленням.  

Система динамічної математики GeoGebra використовується для вивчення математики, 
фізики та інших навчальних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах багатьох 
країн світу таких, як Австрія, Польща, Німеччина, Великобританія, Канада, США, Італія, 
Іспанія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Австралія384.  

                                                           
384 Долюк Д. А. Створення динамічних моделей у середовищі Geogebra: методичні рекомендації для вчителів 
[Електронний ресурс] / Д. А. Долюк, А. О. Порхун. – Режим доступу:  
https://likt.edu.vn.ua/uploads/user/files/instructions/geogebra_doluk_porhun.pdf.  

Лінійна алгебра 

Алгебра і теорія 

чисел 

Числові системи 

Числа й дії над 

ними 
Вирази та їх 

перетворення 

Рівняння й 

нерівності 

Функції 
Геометричні величини, їх 

вимірювання та обчислення 

Координати і 

вектори 
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Пакет динамічної математики GeoGebra – це:  
 інтерактивна графіка, алгебра та електронні таблиці;  
 комп'ютерна підтримка навчання математики та інших предметів від початкової 

школи до університету;  
 можливість вільного доступу (файлове сховище, GeoGebraTube) до навчальних 

матеріалів.  
Ресурс www.geogebra.org пропонує користувачам GeoGebra:  
 постійно обновлювану базу методичних і дидактичних матеріалів у вільному доступі;  
 форум користувачів (учнів, студентів, вчителів, викладачів, освітян); останні новини 

щодо заходів та подій у спільноті користувачів GeoGebra з різних куточків світу. 
GeoGebra – інтерактивне творче середовище, засноване на принципах динамічної 

геометрії та комп’ютерної алгебри, призначене для створення інтерактивних креслень 
(моделей) з математики, що поєднують в собі конструювання, моделювання, динамічне 
варіювання та експеримент. 

Можливості програми GeoGebra дозволяють ефективно використовувати її у процесі 
вивчення математики з різною метою – за її допомогою можна швидко створити якісні 
зображення математичних об’єктів (графіки функцій, графіки рівнянь, геометричні фігури, 
формули, діаграми тощо), причому їх можна зберегти у файлах для подальшої демонстрації 
чи використання в мультимедійних презентаціях чи «традиційних» дидактичних матеріалах 
(картки завдань, плакати). 

Розглянемо потужний набір інструментів GeoGebra у контексті нашого 
дослідження(детальний опис наведено в385): 

– обчислення значення виразів; 
– спрощення дробово-раціональних виразів; 
– розкладання на множники многочленів; 
– розкладання на прості множники числа; 
– знайдення НСД і НСК декількох чисел; 
– побудова графіків функцій і рівнянь, заданих аналітично; 
– графічне розв’язування рівнянь і їх систем; 
– знаходження координат точок перетину графіків двох функцій на заданому 

проміжку; 
– побудова різноманітних геометричних фігур на площині (точок, прямих, променів, 

ламаних, векторів, кутів, многокутників, правильних многокутників, бісектрис кутів, 
серединних перпендикулярів, паралельних і перпендикулярних прямих, дуг кіл і конічних 
перетинів, дотичних до кола тощо); 

– обчислення площ: многокутника, круга, частини площини, обмеженої еліпсом, 
сектора; 

– знаходження: градусної міри кута, довжини відрізка, периметра многокутника, 
довжини вектора, відстані від точки до прямої, тангенса кута між прямою і додатнім 
напрямком осі абсцис тощо; 

– обчислення; 
– дії з матрицями (додавання, множення;транспонування, інвертування; обчислення 

визначника); 
– обчислення з комплексними числами; 

                                                           
385 Громко Л. Використання програмного середовища GeoGebraпри викладанні математики у загальноосвітній 
школі. Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції (ХІ Хмурівські читання) з проблеми «Технологія 
фахової майстерності: електронні освітні ресурси та технології», 26-30 жовтня 2015 року [Електронний ресурс] / 
Громко Л. – Режим доступу: http://timso.koippo.kr.ua/hmura11/vykorystannya-prohramnoho-seredovyscha-
geogebra-pry-vykladanni-matematyky-u-zahalnoosvitnij-shkoli/. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://timso.koippo.kr.ua/hmura11/vykorystannya-prohramnoho-seredovyscha-geogebra-pry-vykladanni-matematyky-u-zahalnoosvitnij-shkoli/
http://timso.koippo.kr.ua/hmura11/vykorystannya-prohramnoho-seredovyscha-geogebra-pry-vykladanni-matematyky-u-zahalnoosvitnij-shkoli/
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– побудова графіків функцій. 
Аналіз набору інструментів GeoGebraй програмового матеріалу вищої алгебри 

уможливлює застосування досліджуваної програми на лекційних, практичних заняттях та під 
час виконання самостійних домашніх робіт. Розглянемо основні види діяльності, для 
виконання яких варто, на нашу думку, застосовувати GeoGebra.  

1. Для перевірки розв’язаних завдань. Це можуть бути завдання:  
а) Розв’яжіть СЛАР і виконайте перевірку за допомогою GeoGebra. Скількома 

способами це можна зробити? («Лінійна алгебра»). Як правило, відповідь на останнє 
запитання така: безпосереднє розв’язання, підстановка розв’язку в кожне з рівнянь. Варто 
наголосити, що для системи двох лінійних рівнянь з двома невідомими (трьох лінійних 
рівнянь з трьома чи двома невідомими) перевірку можна здійснити графічно. 
Продемонструємо різні способи перевірки за допомогою вказаної програми для системи 
двох лінійних рівнянь з двома невідомими. 

Наведемо приклад розв’язання системи рівнянь {
𝑥 + 𝑦 = 3

𝑥𝑦 = 2
аналітичним методами за 

допомогою програми GeoGebra (Рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Розв’язання системи рівнянь в GeoGebra аналітичним методом 

 

Наведемо приклад розв’язання системи рівнянь {
−3𝑥 − 𝑦 = 1
−𝑥 + 𝑦 = 3

 графічним методами за 

допомогою програми GeoGebra (Рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Розв’язання системи рівнянь в GeoGebraграфічним методом 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
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б) Запишіть канонічний розклад чисел 28460, 17205 та 372340805 і виконайте перевірку 
за допомогою GeoGebrа («Алгебра і теорія чисел»). 

Студенти виконують завдання, а перевірку виконують за допомогою GeoGebrа (Рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Виконання канонічного розкладу чисел за допомогою GeoGebrа 

 
в) Знайдіть корені многочленів х3 – 4х + 5 і виконайте перевірку за допомогою GeoGebra 

(«Алгебра і теорія чисел»). Скількома способами можна перевірку здійснити? (Очікувана 
відповідь: підставити знайдені числа у многочлен замість змінної, обчислити і отримати 0; 
графічним способом – побудувати графік функції у = х3 – 4х + 5, нулі цієї функції і є нулями 
многочлена; розкласти многочлен на множники за допомогою GeoGebrа). Продемонструємо 
графічний спосіб перевірки (Рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Знаходження коренів многочленів за допомогою GeoGebra 

 
г) До якої числової множини належить число, що є значенням виразу? («Числові 

системи»). На нашу думку, варто добирати вирази, які є частиною відомих формул ШКМ, 
супроводжуючи ці завдання запитанням: У яку формулу ШКМ ці вирази «входять»? 
Наведемо приклад.  

До якої числової множини належить число, що є значенням 

виразу 12 ( 1)

2

a d n
n

 
 ,якщо a1=2,d= 3, n= 40? (Множини натуральних чисел) 

Студенти самостійно виконують завдання, а потім здійснюють перевірку за допомогою 
програми GeoGebra (Рис. 7). 

 

 
Рис 7. Знаходження значення виразу за допомогою GeoGebra 
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2. Для допоміжних обчислень. Наприклад: 
а) Для розв’язання завдання «Знайдіть НСД і НСК двох або більше чисел», «Знайдіть 

кількість натуральних дільників числа та суму цих дільників» можна запропонувати 
студентам канонічний розклад чисел здійснити за допомогою GeoGebra і за цим розкладом 
знайти НСД і НСК («Алгебра і теорія чисел»). 

Розглянемо конкретний приклад. Нехай треба знайти НСК і НСД трьох чисел 26460, 
7200 і 372340800. Студенти знаходять їх канонічний розклад за допомогою GeoGebra (Рис. 8), 
а потім обчислюють НСК і НСД самостійно. 

 
Рис. 8. Знаходження канонічного розкладу чисел за допомогою GeoGebra 

 
б) Аналогічно можна організувати роботу і для обчислення значення виразу для 

відомого значення змінної: спочатку спростити вираз у програмі GeoGebra, а потім 
підставити числове значення у спрощений вираз (Рис. 9). 

 
Рис. 9. Спрощення виразу за допомогою GeoGebra 

 
3. Для висунення гіпотез. Це можуть бути завдання: 
а) Скільки дійсних коренів має многочлен 0,2x3– 1,2 x2 + 0,6 x + 2? («Алгебра і теорія 

чисел») 
У бесіді зі студентами з’ясовуємо, що для знаходження кількості дійсних коренів 

достатньо побудувати графік функції f(x) =0,2x3 – 1,2 x2 + 0,6 x + 2 в середовищі GeoGebra, 
абсциси точок перетину графіка з віссю ОХ і будуть коренями многочлена (Рис. 10). 

 
Рис. 10. Побудова графіка функції за допомогою GeoGebra 
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б) Скільки розв’язків має система рівнянь {
2𝑥 − 𝑦 = 6

3𝑥 − 6𝑦 = −9
? («Лінійна алгебра»). 

У бесіді зі студентами з’ясовуємо, що розв’язки даної системи рівнянь – це точки 
перетину графіків функцій, що задаються рівняннями системи. Побудувавши в програмі 
GeoGebra графіки функцій 2𝑥 − 𝑦 = 6 та 3𝑥 − 6𝑦 = −9(рис. 11), студенти висувають гіпотезу, 
що розв’язок один. Далі шляхом аналітичного розв’язання системи ця гіпотеза 
підтверджується.  

 
Рис. 11. Розв’язання системи рівнянь за допомогою GeoGebra 

 
4. У задачах на дослідження. Наприклад, Скільки розв’язків має система залежно від 

значень параметра а? («Лінійна алгебра»). Скільки коренів має многочлен залежно від 
значень параметра (чи параметрів)? («Алгебра і теорія чисел»). Зауважимо, що програма не 
дає можливості знайти загальну формулу розв’язку системи (чи коренів многочлена), але 
вона допомагає проаналізувати, для яких значень параметра  скільки розв’язків можна 
отримати.  

Розглянемо конкретний приклад: «Знайдіть всі значення параметра a, для яких система 

рівнянь 
2 ( 6) 3,

4 1

x a y a

ax y a

   


    
не має розв’язків».  

Доцільно запропонувати студентам навести два способи розв’язання цієї задачі: 
засобами ШКМ; засобами лінійної алгебри. Очікувана відповідь: 

1) ШКМ. Оскільки графіками обох рівнянь є прямі, то система не матиме розв’язку, 
якщо ці прямі не будуть мати спільних точок, тобто, будуть паралельними. А для цього має 

виконуватися умова: 
4 1

.
2 6 3

a a

a a

 
 

 
 Розв’язавши рівняння 

4

2 6

a

a





 і здійснивши 

перевірку, одержимо, що система не має розв’язку для а = - 4. 
2) Лінійна алгебра (один із варіантів). Система не має розв’язку, якщо її головний 

визначник дорівнює нулю, а хоча би один із допоміжних визначників не є нулем. Обчислимо 

ці визначники: 

2 2

2

2 6 3 6
8 6 ; 18 11 ;

4 1 4

2 3
2 .

1

x

y

a a a
a a a a

a a

a
a a

a a

  
           

  


    



 

Врахувавши вказані умови, одержуємо що система не має розв’язку для а = - 4. 
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2.Дослідження за допомогою програми GeoGebra. 
а) на полотні розмістити повзунок a, a∈ [-5;5], h = 0.1; 
б)побудувати графіки функцій з параметром a 

f(x) = 
𝑎𝑥−𝑎−1

4
 та f(x) = 

−2𝑥+ 𝑎+3

𝑎+6
 (Рис. 12). 

Вибрати в меню точку перетину функцій; 

 
Рис. 12. Побудова графіків функцій f(x) = 

𝑎𝑥−𝑎−1

4
 та f(x) = 

−2𝑥+ 𝑎+3

𝑎+6
 з параметром a 

 
в) змінюючи значення параметра a за допомогою повзунка, розглянути різні випадки 

розміщення прямих. 
Якщо a = -2  обидва графіка співпадають. Тобто система має нескінчену кількість 

розв’язків (Рис. 13). 

 
Рис. 13. Побудова графіків функцій якщо a = -2   

 
Якщо a = -4 графіки не перетинаються. Тобто система не має розв’язків (Рис. 14). 

 
Рис. 14. Побудова графіків функцій якщо a = -4   

 
Для всіх інших значень параметра a графіки лінійних функцій мають одну спільну точку. 
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Рис. 14. Побудова графіків функцій для всіх інших значень параметра a  

 
Відповідь: система рівнянь не має розв’язків для a = - 4. 
У процесі навчання вищої алгебри із застосуванням ІКТ досліджувалося ставлення 

студентів до дисциплін «Лінійна алгебра», «Алгебра і теорія чисел», «Числові системи». Для 
визначення ставлення студентів до певної дисципліни їм роздавалися бланки з інструкцією і 
десяти твердженнями: 

1. Виявляю інтерес до окремих фактів. 
2. Із задоволенням іду на заняття. 
3. Отримую задоволення від вивчення предмета. 
4. Задоволений ставленням викладача до мене. 
5. Ніколи не пропускаю заняття без поважної причини. 
6. Я розумію цей предмет. 
7. Цікавлять не тільки знання, а й способи їх отримання. 
8. Він сприяє розвитку загальної культури. 
9. Знання з предмета впливають на зміну знань про навколишній світ. 
10. Він потрібен для моєї майбутньої професії. 
Для навчальної дисципліни стосовно цих тверджень студент повинен висловити своє 

ставлення до предмета в балах. Якщо він погоджується з твердженням, то ставить 2 бали, 
якщо він не впевнений – 1 бал, якщо не погоджується – це твердження не про нього – 
0 балів. На заповнення таблиці відводилося 5 хвилин. Після її заповнення  підраховувалися 
загальні бали по кожному предмету окремо і в залежності від загального балу визначався 
тип ставлення до предмета: 0-5 балів – дуже негативне (Д), 6-9 балів – негативне (Н), 10-
12 балів – байдуже (Б), 13-17 балів – позитивне (П), 18-20 балів – активне (А). Анкетування 
проводилося двічі під час вивчення дисципліни: на початку (після 2-3 занять) та наприкінці 
(під час вивчення дисципліни активно застосовувалися ІКТ, зокрема і GeoGebra).  

 
Рис. 15. Тип ставлення до навчальної дисципліни 
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Результати анкетування для кожної запропонованої в анкеті дисципліни були 
представлені у вигляді діаграм (Рис. 15). Тут по вертикалі позначено кількість студентів (у 
відсотках), які вибрали певний тип ставлення до предмета.  

Результати дослідження показали покращення ставлення студентів до вказаних 
навчальних дисциплін. 

Висновки. На основі порівняльного аналізу програмового матеріалу навчальних 
дисциплін «Лінійна алгебра», «Алгебра і теорія чисел», «Числові системи» і можливостей 
програми GeoGebra можна стверджувати про доцільність і ефективність застосування 
названого комп’ютерного засобу для професійної підготовки майбутніх учителів математики. 
Результати проведеного дослідження показали, що застосування ІКТ, зокрема і GeoGebra 
покращують ставлення студентів до навчально-пізнавальної діяльності.  

 

 
Література: 

1. Теплицька А. О. Професійна підготовка майбутнього вчителя математики як об’єкт теоретичного 
аналізу. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу 
"Києво-Могилянська академія"]. Серія: Педагогіка. 2016. Т. 269, Вип. 257. С. 125-130.  
2. Кугай Н. В. Методологічні знання майбутнього вчителя математики: монографія. Харків: ФОП 
Панов А. М., 2017. 336 с. 
3. Долюк Д. А. Створення динамічних моделей у середовищі Geogebra: методичні рекомендації для 
вчителів [Електронний ресурс] / Д. А. Долюк, А. О. Порхун. – Режим доступу:  
https://likt.edu.vn.ua/uploads/user/files/instructions/geogebra_doluk_porhun.pdf.  
4. Громко Л. Використання програмного середовища GeoGebra при викладанні математики у 
загальноосвітній школі. Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції (ХІ Хмурівські читання) з 
проблеми «Технологія фахової майстерності: електронні освітні ресурси та технології», 26-30 жовтня 
2015 року [Електронний ресурс] / Громко Л. – Режим доступу:  
http://timso.koippo.kr.ua/hmura11/vykorystannya-prohramnoho-seredovyscha-geogebra-pry-vykladanni-
matematyky-u-zahalnoosvitnij-shkoli/. 
5. Гризун Л. Е., Пікалова В. В, Русіна І. Д., Цибулька В. А. Практикум з опанування пакету динамічної 
математики GeoGebra як інструменту реалізації STEAM-освіти: навч. посіб. Харків: ХНПУ 
ім. Г. С. Сковороди, 2018. 83 с. 
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3.9. Formation of ecological competence of students of the faculty of physical education  
by means of interactive technologies 

 
3.9. Використання інтерактивних технологій у формуванні екологічної компетентності 

студентів факультету фізичного виховання 
 
Споживацький характер у відносинах людини з природою, що має місце на даному 

етапі розвитку суспільства, ставить перед освітою ряд проблем, основною з яких є підготовка 
кваліфікованих, екологічно компетентних фахівців, здатних своєю професійною діяльністю 
попередити руйнування природного середовища, оптимізувати взаємовідносини у системі 
«суспільство-природа» на засадах гуманізму та сприйняття природи як цінності. 

Процес врегулювання екологічних проблем, як у глобальному, так і в регіональному 
масштабі визначає необхідність екологізації мислення сучасних поколінь, підготовки молоді 
до розв’язання проблемних екологічних ситуацій, підвищення рівня екологічної 
компетентності населення. Місію створення нової системи взаємодії людини й природи 
відводять учителю, незалежно від його кваліфікації. Для успішного її вирішення, він має бути 
екологічно компетентним. 

Проведений аналіз психолого-педагогічних джерел щодо формування екологічної 
компетентності дозволив підтвердити напрями розгляду цієї проблеми: обґрунтування 
необхідності екологічної освіти та екологічного виховання і мислення (Ю. Саунова, 
С. Совгіра); пріоритетні підходи до формування екологічної компетентності, сутність і 
структуру цього поняття, принципи формування якості представлено у працях Г. Білецької, 
О. Колонькової, Л. Лук’янової, В. Маршицької, О. Пруцакової, Н. Пустовіт, Л. Руденко, 
С. Шмалєй та ін. Проблема використання інтерактивних технологій стала предметом 
досліджень І. Дичківської, О. Зінченко, Л. Пироженко, О. Пометун, та ін. 

Екологічна компетентність особистості розглядається нами як інтегративна 
характеристика, що являє собою системну цілісність набутих екологічних цінностей, 
засвоєних екологічних знань, способів діяльності із вивчення і дослідження явищ, об’єктів і 
процесів навколишнього середовища, реалізації функцій екологічної освіти у професійній 
діяльності без порушення рівноваги у системі «суспільство – природа». Екологічно 
компетентна особистість має високий рівень екологічних знань, розвинене екологічне 
мислення, у своїй поведінці керується пріоритетністю екологічних цінностей, розглядає свою 
професію як дієвий засіб покращення стану навколишнього середовища та вирішення 
екологічних проблем. 

За умов упровадження компетентнісного підходу у процес професійної підготовки 
майбутнього вчителя фізичного виховання і формування компетентності особистості, як 
планованого результату навчання, набуває важливості активна пізнавальна діяльність, що 
приводить до формування умінь творчо мислити, використовуючи набуті у процесі навчання 
знання, навички, уміння. Тому, організовуючи навчально-пізнавальну діяльність студентів 
викладачеві необхідно забезпечити максимальну їх активність та самостійність у оволодінні 
навчальним матеріалом. 

Саме поняття «активність» є похідним від латинського «activus» і послуговує для 
характеристики енергійної діяльності або діяльної участі особистості у будь-чому. У 
сучасному тлумачному словнику української мови термін «активність» трактується як 
«енергійна діяльність, здатність до взаємодії», а прикметник «активний» розуміється як 
«енергійний, діяльний, який розвивається». 386 

                                                           
386 Сучасний тлумачний словник української мови: 65 000 слів; / за заг. ред. д-ра філол. наук, 
проф. В. В. Дубічинського. – Х.: ВД “Школа”, 2006. – С. 53. 
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Таким чином, прояв особистістю активності відбувається у процесі здійснення нею 
діяльності і дозволяє їй мобільно оперувати способами такої діяльності. 

Залежно від прояву активності особистості у навчально-пізнавальній діяльності 
Я. Голант розрізняє активну і пасивну моделі навчання. Саме поняття «пасивність» 
використовується науковцем для характеристики репродуктивного рівня активності 
особистості. Науковці О. Пометун та Л. Пироженко, поряд із активною та пасивною, 
виділяють інтерактивну модель навчання. 

Саме поняття «інтерактив» запозичене з англійської мови і означає «взаємодіючий». 
Сутність інтерактивного навчання, за словами О. Пометун та Л. Пироженко, полягає у тому, 
що навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх його учасників. 
Це спільний навчальний процес, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у 
співпраці). Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих 
ситуацій, вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.  

О. Комар дає визначення інтерактивної технології навчання як організації навчального 
процесу, що унеможливлює пасивність студента у колективній діяльності та ґрунтується на 
взаємодії всіх його учасників. Інтерактивні технології навчання передбачають чітко 
спланований очікуваний результат навчання, активізують процес пізнання.387 

Педагогічний потенціал технологій, які ґрунтуються на використанні активних і 
емоційно забарвлених форм і методів навчання полягає у формуванні з їх допомогою 
навичок прийняття студентами екологічно виправданих рішень на основі розвитку 
аналітичних, оціночних, прогностичних умінь. При цьому перевага має надаватися активним 
формам і методам.388 

Аналіз праць, що присвячені проблемі інтерактивного навчання, дозволив виділити 
суттєві його риси, порівняно із традиційним навчанням, що здійснюють вплив на 
формуванню складових екологічної компетентності студентів. Такими рисами є: 

1) інтенсифікація засвоєння і творчого застосування теоретичного матеріалу; 
2) можливість моделювання особистістю життєвих екологічних ситуацій, що 

потребують вирішення; 
3) залучення студентів до вирішення екологічних проблем, що спонукає і мотивує їх 

до конкретних дій, прийняття ними природовідповідальних рішень; 
4) формуванню умінь і навичок розв’язання практичних задач, набуття досвіду такої 

діяльності; 
5) перенесення способів організації діяльності у реальні умови; 
6) інтерактивні методи, імітуючи види професійної діяльності особистості, дозволяють 

змінювати досвід та установки студентів. 
Залежно від форм навчання, у яких реалізуються інтерактивні технології, О. Пометун та 

Л. Пироженко виділяють чотири групи:  
1) технології кооперативного навчання (робота в парах, карусель, акваріум та ін.);  
2) технології колективно-групового навчання (мікрофон, мозковий штурм, кейс-метод, 

дерево рішень та ін.);  
3) технології ситуативного моделювання (імітаційні ігри, розігрування ситуації за 

ролями);  
4) технології опрацювання дискусійних питань (дискусія, дебати).389 

                                                           
387 Комар О. А. інтерактивні технології у ВНЗ / О. А. Комар. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/375/1/interaktuvni_tehn_VNZ.pdf.  
388 Стефанків О. М. Раціоналізація природокористування в АПК та формування екологічної свідомості населення: 
монографія / О. М. Стефанків, О. М. Максимович. – Івано-Франківськ: Сімик, 2012. – 180 с. 
389 Пометун О. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід / О. Пометун, Л. Пироженко. – К., 2002. 
– 135 с. 
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Реалізація педагогічних можливостей активних методів для завдання формування 
екологічної компетентності студентів в аудиторній діяльності вимагає: аналізу мети і змісту 
заняття відповідно до особливостей активних методів; виявлення в змісті навчального 
матеріалу інформаційно-пізнавальних суперечностей; перебудови навчального матеріалу з 
метою усвідомлення студентами суперечностей; добору додаткової інформації для 
загострення суперечностей, створення проблемних ситуацій; вивчення готовності студентів 
до усвідомлення і розв’язання проблеми, а також добору методів, які відповідають 
конкретним педагогічним цілям. 

Важливим для формування і розвитку екологічної компетентності студентів факультету 
фізичного виховання є цілеспрямоване моделювання ситуацій екологічної діяльності, що 
зумовлюють виникнення у майбутніх учителів необхідності активного застосування знань, 
умінь та навичок, реалізації професійно важливих для екологічної діяльності якостей. Таке 
моделювання досягається засобами ігрової діяльності.  

Гра як форма вільного самовияву людини, передбачає реальну відкритість світові 
можливого й розгортається або у вигляді змагання, або у вигляді зображення якихось 
ситуацій, станів.390 

Значення методу гри у формуванні екологічної компетентності полягає у наступному: за 
допомогою гри формується досвід прийняття екологічно доцільних рішень, засвоєння 
моральних норм і правил поведінки в природі; створюються умови для моделювання на 
ігровому рівні реальних життєвих ситуацій, стосунків між людьми, суспільством і природою, 
що ґрунтується на знанні проблем, які охоплює гра; у грі студентів можна психологічно 
підготувати до реальних ситуацій.391 

Особливість екологічних проблем, що постають сьогодні перед людиною, полягає у їх 
комплексному характері та відсутності однозначного правильного варіанту їх вирішення. 
Вибір одного із можливих шляхів розв’язання екологічної проблеми пояснюється 
доцільністю прийняття певного рішення у ситуації, що склалась. Тому для розвитку у 
студентів умінь приймати рішення серед можливих шляхів їх розв’язання застосовуємо 
«методу консенсусу». Так, на практичному занятті з теми «Гігієнічне значення води» у межах 
вивчення дисципліни «Гігієна та основи екології» нами було використано «Метод 
консенсусу». Технологія використання даного методу включає кілька етапів:  

1) формулювання проблеми або ситуації – «Як поліпшити стан водо забезпечення 
студентів групи?»;  

2) пошук можливих шляхів вирішення проблеми (за допомогою «мозкового штурму»), 
запис їх на дошці (їх має бути не менше 20). Студенти пропонують різні варіанти, наприклад: 
дослідити еколого-гігієнічний стан водних джерел, що використовуються студентами; 
запропонувати і перевірити шляхи покращення хімічних, органолептичних та гігієнічних 
характеристик води із означених джерел; запропонувати методи очищення води у домашніх 
умовах і т.д.; 

3) обговорення запропонованих шляхів у малих групах: за допомогою методу 
ранжування присвоєння рангу кожній пропозиції залежно від першочерговості її здійснення, 
записуючи результати на дошці;  

4) колективне обговорення: кожна група пояснює вибір трьох найважливіших 
(першочергових) і трьох найменш важливих (розрахованих на віддалену перспективу) шляхів 
вирішення проблеми поліпшення стану водо забезпечення; 

                                                           
390 Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – С. 73. 
391 Стефанків О. М. Раціоналізація природокористування в АПК та формування екологічної свідомості населення: 
монографія / О. М. Стефанків, О. М. Максимович. – Івано-Франківськ: Сімик, 2012. – С. 133. 
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5) підведення підсумків: прийняття рішення на основі консенсусу щодо першочергових 
та віддалених шляхів, враховуючи вибори всіх груп (залежно від кількості присвоєних рангів 
першочерговому рішенню або ж віддаленому). Якщо відповіді не повторюються, то в 
результаті дискусії приходимо до консенсусу на основі зроблених групами виборів. 
Результати записуємо на дошці. 

Іншою технологією, яка з успіхом може бути використана у процесі формування 
екологічної компетентності студентів факультету фізичного виховання є метод проектів, у 
основі якого лежить розвиток пізнавальних, творчих навичок студентів, критичного 
мислення, уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному 
просторі. Розкриваючи сутність поняття «проект», зосередимо увагу на тому, що у 
педагогічній науці немає єдиного його тлумачення. У широкому розумінні проектом 
називають усе, що задумують або планують. У перекладі з латинської «проект» означає 
«кинутий уперед», тобто задумка як прообраз об’єкту. 

Аналізуючи метод проектів, О. Мариновська розкриває його особливості у 
порівняльному аспекті: дослідницький (пошуковий), проблемний і проектний методи 
активізації навчально – пізнавальної діяльності учнів. Спільною платформою для останніх є 
пошукова основа, активна позиція учнів у процесі творчого здобуття нових знань та відкриття 
невідомого. 

Проектне навчання відрізняється від проблемного тим, що діяльність особистості має 
характер проектування, що передбачає:  

– цілеспрямовану діяльність, яка дає можливість знайти розв’язок проблеми і 
здійснити зміни в навколишньому середовищі (природному та штучному); 

– отримання конкретного (практичного) результату та його публічне представлення.392 
Як зазначає російська дослідниця Є. Полат, основними вимогами, яких варто 

дотримуватись при застосуванні методу проектів в освітній практиці є:  
– наявність значущої в дослідницькому творчому сенсі проблеми, яка вимагає 

інтегрованого знання, дослідницького пошуку для її вирішення;  
– практична, теоретична, пізнавальна цінність передбачених результатів; 
– самостійність індивідуальної, парної чи групової діяльності учнів; 
– планування (структурування) ходу роботи; 
– використання дослідницьких методів.393 
Варто наголосити, що значення методу проектів для формування екологічної 

компетентності майбутнього вчителя фізичної культури забезпечується наступними 
положеннями його реалізації:  

– доцільність інтегрованості методу проектів з процесом навчання в будь-якому без 
винятку освітньому закладі;  

– актуальність для сьогодення способів організації результативної самостійної 
діяльності особистості та її керованість;  

– дієвість підходів до формування пізнавальних інтересів студентів, мотивації їх 
пізнавальної активності та самостійності;  

– продуктивність творчої самореалізації кожної особистості;  
– спрямованість на розвиток інтелектуальних здібностей та фізичних можливостей 

вихованців, становлення їх емоційно-вольової сфери;  

                                                           
392 Мариновська О. Метод проектів як форма відображення проектної культури в освіті / О. Мариновська // 
Управління освітою. – 2008. – № 16. – С. 19-29. 
393 Новые педагогические и информационные технологи в системе образования: Учеб. пособие [для студентов 
пед. вузов и системы повышения квалиф. пед. кадров] / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, 
А. Е. Петров; Под ред. Е. С. Полат. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2005. – С. 21. 
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– досяжність цілеспрямованої пізнавальної діяльності, проникнення в сутність 
досліджуваних процесів (явищ);  

– можливість формування потреби в самостійній навчально-пізнавальній діяльності;  
– установлення раціонального, педагогічно обґрунтованого використання ІКТ;  
– забезпечення полілогічного спілкування між учасниками проектної діяльності;  
– поєднання індивідуальних форм пізнавальної активності з груповими та 

колективними формами взаємодії учасників проектної діяльності;  
– корекція процесу здійснення проектної діяльності з метою пошуку найбільш 

ефективних способів отримання конкретного (практичного) результату чи створення певного 
матеріального (інтелектуального) продукту. 

А головне, що завдяки методу проектів у екологічній освіті вдається розв’язати дві 
взаємопов’язані педагогічні проблеми, а саме: дати можливість студентам відчути практичне 
значення екологічної освіти та сприяти формуванню в них умінь та навичок застосування і 
вдосконалення екологічних знань. 

Студенти включаються у самостійну пізнавальну діяльність, об’єднані спільною ідеєю 
щодо розв’язання конкретної проблеми. Тому навчальна інформація для них є значущою і 
застосовується у практичній діяльності. У ході роботи над проектом у студентів формуються 
дослідницькі вміння, розвиваються комунікативні та навички самоконтролю. 

Відчуженість від природного оточення призводить до нездатності зрозуміти його 
потреби і співпереживати їм. Метод проектів дає змогу тісно взаємодіяти з природними 
об’єктами, учитися бачити проблему, розуміти її суть і шукати шляхи її розв’язання. Якщо на 
початку проектної діяльності сліди антропогенного впливу на природу негативно 
позначаються на естетичному задоволенні, то завдяки тісному спілкуванню з природними 
об’єктами і накопиченню знань про них, студенти починають розуміти ці проблеми і 
співпереживати їм. Це виявляється в бережному ставленні до природних об’єктів, що 
вивчаються, небажанні їм зашкодити, обов’язковому поверненню в природне середовище, 
що супроводжується сильними позитивними емоціями. 

Співпереживання навколишньому середовищу зумовлює прагнення розв’язати 
проблему і бажання діяти. Інакше кажучи, у процесі проектної діяльності відбувається зміна 
естетичного ставлення до природи на етичне. 

Застосування даної технології у навчальному процесі вимагає внесення змін у 
навчальну програму дисципліни, яка будується як серія взаєпов’язаних проектів, що 
витікають із життєвих завдань. Для виконання кожного нового проекту постає необхідність 
вирішення корисних і пов’язаних із життєвою ситуацією питань. Від студента вимагається 
уміння координувати свої зусилля із зусиллями інших. Для досягнення успіху він має здобути 
необхідні знання і з їх допомогою проробити конкретну роботу. Ідеальний проект той, для 
виконання якого необхідні знання із різних областей, що дозволить вирішити не лише 
комплекс проблем, а й досягти реалізації міжпредметних зв’язків, усвідомлення цілісної 
картини світу. 

Цінність методу проектів полягає в тому, що з його допомогою стає можливим розвиток 
складових екологічної компетентності. Так, у ході роботи над проектом включаються 
закладені у таку діяльність мотиваційні механізми: миследіяльні (висунення ідеї, 
цілепокладання і формулювання завдання, висунення гіпотези, обґрунтований вибір способу 
або методу, самоаналіз і рефлексія); презентаційні (побудова усної доповіді про виконану 
роботу, вибір способів і форм наочної презентації результатів діяльності); комунікативні 
(уміння слухати й розуміти інших, знаходити компроміс, взаємодіяти всередині групи); 
пошукові (знаходити інформацію, вести контекстний пошук); інформаційні (структурування 
інформації, виділення головного, прийом, пошук і передача інформації, упорядковане її 
зберігання). 
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Також, студенти, включаючись у самостійну пізнавальну діяльність у межах методу 
проектів з вирішення значущих у екологічному смислі питань, усвідомлювали цінність і 
дієвість навчальної екологічної інформації. У ході роботи над проектом майбутні вчителі 
фізичного виховання прямо чи опосередковано взаємодіяли з природними об’єктами, 
училися виділяти проблему, розуміти суть і спрямовувати свої зусилля на пошук шляхів її 
розв’язання. Це виявлялося у бережному ставленні до об’єктів природного середовища, 
небажанні їм зашкодити, що супроводжується сильними позитивними емоціями. 
Співпереживання природному оточенню слугувало своєрідним поштовхом, мотивом до 
розв’язання проблеми. Окрім того, під час роботи над проектом спостерігалася зміна 
естетичного ставлення особистості студента до природи на практичне. 

Формування екологічної компетентності як цілісний процес має передбачати 
комплексний вплив на особистість, а тому включати як аудиторну (лекційні, практичні, 
лабораторні заняття), так і позааудиторну (науково-дослідницька діяльність у межах 
екологічного гуртка) роботу. У межах роботи екологічного гуртка студенти залучались до 
розробки наступних типів проектів: дослідницьких, творчих, ігрових, практико-
орієнтувальних, інформаційних.  

Так, студентами факультету фізичного виховання було реалізовано проект зі створення 
екологічної стежки. Її маршрут, протяжністю 2 км, проходив через найбільш типові для 
Кіровоградщини природні ландшафти і включав як участки природного середовища, так і 
території, що знаходяться у зоні антропогенного дії. При закладанні екологічної стежки нами 
враховувались наступні моменти: місцезнаходження стежки; наявність природних 
компонентів географічної оболонки, характерних для даної місцевості; протяжність 
маршруту та кількість зупинок; призначення стежки. 

Режим використання екологічної стежки передбачав здійснення природоохоронної 
діяльності; науково-дослідницької роботи у межах екологічного гуртка та проблемних груп. 
Екологічна стежка стала матеріальною базою для виконання студентами науково-
дослідницьких робіт за такими напрямками: дослідження в області моніторингу 
забруднюючих речовин, реєстру викидів та їх переносу на локальному і регіональному 
рівнях; еколого-токсикологічна оцінка довкілля; біоіндикаційні дослідження рівнів 
забруднень атмосфери; дослідження фізичних і хімічних показників накопичення 
забруднювачів в біологічних об'єктах середовища та рослинних організмах; вплив 
токсикантів на довкілля. 

Структура стежки включає сім станцій: «Лісова екосистема»; «Антропогенний вплив на 
природу»; «Водні екосистеми»; «Польова екосистема», «Природозберігаюча діяльність 
людини». 

Так, на станціях «Лісова екосистема», «Природозберігаюча діяльність людини», «Водні 
екосистеми» студенти знайомляться зрізноманітними об’єктами флори і фауни 
Кіровоградщини; проводять тренінги на природі; здійснюють практичну та суспільно корисну 
діяльність по розчищенню джерел, очищенню зони відпочинку від сміття. 

Важливе значення відіграє стежка у вивченні дисципліни «Гігієна та основи екології». 
Так, на станціях стежки проводились дослідження за різними напрямами, що передбачали 
вивчення біоіндикації рівня забруднення повітря за станом хвої сосни; на станціях «Водні 
екосистеми» проводилось визначення вмісту у воді нітратів, фосфатів, заліза, важких металів; 
на стації «Антропогенний тиск на довкілля» визначався вплив токсичних важких металів та 
фізіологічні та біохімічні параметри рослин; студенти проводять дослідження з вивчення 
ступеню забруднення природної води та ґрунту під впливом антропогенного навантаження. 

Під час роботи на екологічній стежці у студентів розширювались безпосередні контакти 
з природою, що посилювало активність та усвідомлення природи як системи цінностей. 
Окрім того, використання екологічної стежки сприяє посиленню контактів людини з 



296 

природою; узагальненню студентами набутих під час вивчення природничих дисциплін 
знань; створенню умов для виховання екологічно грамотної поведінки в навколишньому 
середовищі; проведенню пошукової та дослідницької роботи. 

Звісно ж, незважаючи на потенціал методу проектів у формуванні екологічної 
компетентності, дана технологія не позбавлена і недоліків, серед яких назвемо недостатність 
формування теоретичного мислення особистості; зведення ролі викладача до консультуючої; 
неможливість вироблення загальних підходів до вирішення задач. У таких умовах доцільною 
є використання комбінованої освітньої технології, яка б дозволяла недоліки проектного 
навчання перекривати перевагами іншої технології, а його сильні сторони, що особливо 
яскраво виявляються у професійній освіті, зробити невід’ємною характеристикою процесу 
підготовки кваліфікованого фахівця. 

Таким чином, досвід застосування інтерактивних технологійу формуванні екологічної 
компетентності студентів факультету фізичного виховання уможливлює констатувати 
наступне: з їх допомогою відбувається інтенсифікація процесів засвоєння і творчого 
застосування екологічних знань для вирішення практичних завдань; розвиток 
інтелектуальної сфери студента, інтересу до проблем взаємодії людини з природним 
середовищем, прояв особистісних якостей (гуманність, бережливість, відповідальність, 
нетерпимість варварського відношення до природи), готовності застосовувати наявні знання 
у реальних життєвих ситуаціях; включення студента у різноманітні види діяльності, що 
дозволяє йому визначити ступінь значимості екологічних проблем, вносити особистий вклад 
у їх вирішення,психологічно підготувати студентів до реальних ситуацій, набути досвіду такої 
діяльності, змінювати установки студентів на природо збереження. 
 

 
Література: 
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3.10. Model of readiness of future specialists in physical therapy, ergotherapy  
for the use of physical culture and health technologies 

 
3.10. Модель формування готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії  

до застосування фізкультурно-оздоровчих технологій 
 
Постановка проблеми. Сучасний ринок праці у сфері охорони здоров’я потребує 

висококваліфікованих кадрів з високим рівнем компетентності, які здатні виконувати свої 
професійні функції у інноваційних спеціалізованих реабілітаційних закладах, центрах 
комплексної соціальної реабілітації, центрах раннього втручання, професійної й трудової 
реабілітації. Враховуючи, що фізична терапія (реабілітація) є одним із найбільш важливих 
напрямів у системі охорони соціального здоров’я, спрямованого на профілактику та 
лікування захворювань, а також на повернення хворих та людей з інвалідністю у суспільство і 
до суспільно корисної праці394, сьогодні необхідна модернізація процесу професійної 
підготовки відповідних фахівців у закладах вищої освіти України. Це зумовлює необхідність у 
розробці та впровадженні в освітній процес моделі формування готовності майбутнього 
фахівця з фізичної терапії, ерготерапії до організації та впровадження фізкультурно-
оздоровчих технологій як одного із важливіших засобів майбутньої професійної діяльності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні у науковій літературі науковцями 
висвітлені наступні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії та 
ерготерапії, що дають можливість усвідомити проблеми формування готовності майбутнього 
фахівця: 

- визначення ключових основ професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної 
терапії, ерготерапії, фізичної реабілітації, фізичної культури та спорту у вищих навчальних 
закладах (Д. В. Бермудес, Н. О. Бєлікова, Т. М. Бугеря. О. М. Вацеба, Л. Б. Волошко, 
В. В. Крупа, О. С. Куц, В. О. Кукса, Ю. О. Лянной, Р. В. Маслюк, Л. П. Сущенко, С. О. Табінська, 
А. В. Фастівець та ін.); 

- вивчення проблеми відновлення стану здоров’я та корекції функціональних порушень 
засобами фізичної реабілітації (І. М. Башкін, Т. В. Бойчук, О. М. Вацеба, А. С. Вовканич, 
Т. В. Д’яченко, Ю. О. Лянной, О. К. Марченко, В. М. Мухін); 

- дослідження проблеми формування культури здоров’я, здорового способу життя, 
створення здоров’язбережувального середовища (Н. О. Бєлікова, О. Єжова, О. Г. Кравчук, 
Р. В. Маслов, О. І. Міхеєнко, В. Пристинський, М. В. Співак, Т. Шамова та ін.). 

- розкрито та обґрунтовано зміст понять «технологія» та «педагогічна технологія» 
(В. Беспалько, М. Віленський, І. Подласий, Г. Селевко, Н. Смірнов, A. Хуторський, О. Ярошенко 
та ін.); 

- формування готовності фахівців з фізичної реабілітації до роботи зі спортсменами та 
до реалізації професійних функцій у реабілітаційних закладах (Г. Атанова, І. Пустиннікова, 
М. Романишин та ін.); 

- створення моделей підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації та фізичної 
культури (Д. В. Бермудес, О. М. Бурка, С. В. Гаркуша, О. А. Гончарова, С. І. Присяжнюк, 
В. О. Сластьонін та ін.). 

Аналіз наукової літератури з проблеми підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії 
та ерготерапії вказує про відкритість питань, пов'язаних з розкриттям змісту поняття 
«готовність майбутнього фахівця з фізичної терапії, ерготерапії до застосування фізкультурно-

                                                           
394 Маріонда І. І. Модель професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації до роботи зі спортсменами / 
І. І. Маріонда // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 
– 2013. – № 2 (8). – С. 133-137. 
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оздоровчих технологій», та відсутністю розроблених моделей до формування означеного 
виду готовності майбутнього фахівця а освітньому педагогічному просторі України. 

Мета роботи – розробити та теоретично обґрунтувати модель формування готовності 
майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії до застосування фізкультурно-оздоровчих 
технологій у майбутній професійній діяльності. 

Результати дослідження. Готовність майбутніх фізичних терапевтів до використання 
фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності – це згенерований у процесі 
підготовки, активно-діяльнісний стан, що складається з теоретичних та практичних знань, 
умінь і навичок та є вихідною складовою професійної самореалізації395. 

Для ефективного управління навчальним процесом є можливість змоделювати 
педагогічну систему професійної підготовки майбутніх фахівців. Ключовим моментом будь- 
якої педагогічної системи є виховання особистості, професіонала, здатного до розумних 
вчинків і досягнення кінцевого результату396. 

Сьогодні науковці в своїх дослідженнях оперують двома поняттями «модель» та 
«моделювання». Вперше поняття «модель» був введений німецьким філософом і 
математиком Г. Лейбніцем у XVІІ столітті, яке трактувалося «як форма отримання знань про 
навколишній світ, інформаційний еквівалент конструйованого об’єкту. 

У сучасній науковій літературі «модель» має декілька значень і окреслена в різних 
галузях науки. Так, модель (фр. modele – зразок) – це уявна або матеріально реалізована 
система, котра відображає або відтворює об’єкт дослідження (природний чи соціальний) і 
здатна змінювати його так, що її вивчення дає нову інформацію стосовно цього об’єкта 
(Енциклопедія освіти, 2008, с. 516). 

На думку С. С. Вітвицької (2005, с. 34), модель завжди виступає як аналогія і є 
проміжною ланкою між висунутими теоретичними положеннями та їх перевіркою. 

При цьому, будь-яка модель виконує певні функції, які, на думку А. С. Москалевої 
(2000), полягають у наданні допомоги досліднику в розумінні суті, поясненні досліджуваного 
процесу, визначенні результатів функціонування й розвитку системи, ілюстрації описуваного 
процесу, можливості його проектування, оцінки, визначення механізмів управління397.  

Процес побудови, вивчення й використання моделей називається моделюванням. За 
визначенням С. В. Гаркуші (2014), моделювання – це універсальний метод дослідження 
складних систем, якою є навчально-виховний процес у вищому навчальному закладі398.  

Б. Грабовецький (2000) тлумачить поняття «моделювання» як «наукову теорію 
побудови і реалізації моделей, за допомогою яких досліджуються явища і процеси в природі 
і суспільному житті». 

У педагогічній науці моделювання використовується для вирішення низки завдань, 
основними з яких є: оптимізація структури навчального матеріалу; поліпшення планування 

                                                           
395 Бурка О. М. Показники готовності майбутніх фізичних терапевтів до використання фізкультурно-оздоровчих 
технологій // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2017. – Вип. 54 
(107). - С. 101-110. 
396 Москаленко О. Структура й основні компоненти комплексної моделі підготовки курсантів до професійної 
комунікації в особливих умовах // Наукові записки. Серія: педагогіка. – 2017. – № 1. – С. 92-99. 
397 Москалева А. С. Модель процесса формирования готовности к здоровьесберегающей деятельности у 
будущих социальных педагогов / Москалева А. С. // Профессиональное образование. Столица. – 2010. – № 4. – 
С. 45. 
398 Гаркуша С. В. Модель формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до використання 
здоров’язбережувальних технологій // Педагогічні аспекти професійної підготовки майбутнього фахівця з 
фізичного виховання та спорту. – 2014. – № 118, Том 2. – С. 92-99. 
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навчального процесу; управління пізнавальною діяльністю; управління навчально-виховним 
процесом; діагностика, прогнозування, проектування навчання399.  

М. Прокоф’єва (2011) процес моделювання професійної діяльності в навчальному 
процесі розглядає як  її відображення в змісті навчання та в реальній навчальній діяльності 
студентів, що вирішує два завдання: 1) формує повне й цілісне уявлення про майбутню 
професійну діяльність – від мети до результату; 2) допомагає в процесі навчання оволодіти 
способами (діями, операціями) настільки всебічно й повно, що вможливлює гармонійний 
перехід від навчання до професійних обов’язків400.  

Сучасними дослідження науковців підтверджується, що  шляхом моделювання процесу 
професійної підготовки можливо створити оптимальну дидактичну модель, а саме модель 
процесу навчання або професійної підготовки.  

Моделювання, в рамках нашого дослідження, уявляє собою педагогічну систему, 
спрямовану на формування готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до 
застосування фізкультурно-оздоровчих технологій у майбутній професійній діяльності, та 
передбачає наукове обґрунтування комплексу педагогічних умов ефективності її 
формування. 

Це дало можливість умовно представити структуру навчального процесу та у 
подальшому перевірити ефективність запропонованого проекту.  

В нашій роботі розроблена модель представлена в цілісності взаємопов’язаних 
структурних блоків: цільового, організаційно-змістового, діагностично-результативного. 

Перший блок містить наступні компоненти: мету, завдання, методологічні підходи та 
комплекс професійно орієнтованих принципів, які сприяють формуванню готовності 
майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії до застосування фізкультурно-оздоровчих 
технологій у майбутній професійній діяльності.  

Дослідно-експериментальна робота була спрямована на досягнення мети, яка полягала 
у формуванні готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії до застосування 
фізкультурно-оздоровчих технологій у майбутній професійній діяльності, яка потребує 
глибоких теоретичних знань та універсальних умінь і навичок.  

Мета запропонованої моделі підготовки майбутніх фахівців до впровадження 
фізкультурно-оздоровчих технологій реалізується через наступні завдання:  

- засвоєння системи загальних теоретичних і практичних знань, умінь та навичок, 
необхідних для сумлінного виконання професійних функцій, вирішення складних 
професійних завдань та практичних проблем із застосуванням фізкультурно-оздоровчих 
технологій;  

- розвиток у фізичних терапевтів, ерготерапевтів  професійно важливих особистісних 
якостей, самостійності та відповідальності за прийняті рішення; 

- формування стійкої внутрішньої установки на здоровий спосіб життя, та його 
пропаганда; 

- підвищення професіоналізму фахівців шляхом удосконалення спеціальних 
практичних умінь і навичок з фізичної культури,  

- використання сучасних інноваційних технологій у професійній діяльності. 
Методологічним підґрунтям розробленої нами моделі формування готовності 

майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до застосування фізкультурно-оздоровчих 
технологій у майбутній професійній діяльності стали взаємопов’язані та взаємообумовлені 
                                                           
399 Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: учеб. для студ. пед. вузов: в 2 кн. / И. П. Подласый. – М.: Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 576 с. 
400 Прокоф’єва М. Ю. Моделювання як метод підготовки вчителя початкових класів до диференційованого 
навчання молодших школярів / М. Ю. Прокоф’єва // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського 
освітнього простору. – 2011. – Темат. випуск. Додаток 2 до № 3. Т. ІV (29). – С. 343-349. 
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наукові підходи, серед яких: системний, діяльнісний, компетентністний, аксіологічний, 
особистісний. Системний підхід зумовлює цілісність педагогічного процесу з відповідною 
структурою, ієрархічністю його компонентів; аксіологічний підхід сприяє формування у 
студентів внутрішньої установки на здоровий спосіб життя, професійних й особистісних 
ціннісних орієнтацій та мотивів; особистісний підхід спрямований на сприймання студента як 
унікальної, неповторної особистості у навчальному процесі та створення необхідних умов 
для розвитку професійно важливих індивідуальних якостей; компетентнісний підхід 
спрямовує професійну підготовку на формування компетентнісного фахівця, здатного 
вирішувати складні професійні завдання; пріоритетною цінністю діяльнісного підходу є 
діяльність особистості, в якій вона розвивається та розширює діапазон своїх 
компетентностей. 

Ураховуючи вище зазначені підходи, нами визначений комплекс провідних принципів 
формування професійної готовності фахівців з фізичної терапії та ерготерапії до застосування 
фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності, які у своїй сукупності 
забезпечують вирішення поставлених завдань: 

- принцип інтеграції професійно-орієнтованих знань, який забезпечує формування 
цілісної системи знань, сприяє формуванню узагальнюючих умінь застосування фізкультурно-
оздоровчих технологій в різних ситуаціях професійної діяльності фізичного терапевта, 
обумовлює розширення професійного світогляду; 

- принцип практичної спрямованості підготовки до застосування фізкультурно-
оздоровчих технологій дає можливість доцільного застосування фізкультурно-оздоровчих 
технологій з лікувальною, реабілітаційною, рекреаційною, педагогічною метою в практичній 
діяльності; 

- принцип формування здоров’язбережувального середовища передбачає формування 
внутрішньої потреби у систематичних заняттях фізичною культурою, навичок здорового 
способу життя, а також розвиток і удосконалення необхідних рухових умінь та навичок, 
відпрацювання необхідних для професійної діяльності навичок емоційної і вольової 
саморегуляції. 

У рамках нашого дослідження формування готовності майбутніх фахівців з фізичної 
терапії та ерготерапії до застосування фізкультурно-оздоровчих технологій розглядається 
цілісно в єдності наступних структурних  її компонентів: мотиваційно-ціннісного, конгітивно-
змістового, особистісно-діяльнісного. 

Організаційно-змістовий блок охоплює визначений компонентний склад готовності до 
застосування фізкультурно-оздоровчих технологій, комплекс педагогічних умов, конкретизує 
оптимальні організаційні форми, методи і засоби роботи, що забезпечують результативність 
реалізації моделі. 

У контексті нашого дослідження, готовність майбутніх фахівців з фізичної терапії та 
ерготерпії до застосування фізкультурно-оздоровчих технологій розуміємо як особливий стан 
особистості фахівця, який проявляється у взаємодії мотиваційно-ціннісного, когнітивно-
змістового, суб’єктно-діяльнісного компонентів. 

Процес формування готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії до 
застосування фізкультурно-оздоровчих технологій реалізовуються через наступні 
організаційні форми: лекції, практичні / семінарські, лабораторні заняття; самостійна робота 
студентів, практика (ознайомча, за профілем майбутньої професії). 

Враховуючи, що рівень пізнавальної активності та самостійності студентів у навчанні 
залежить від типу пізнавальної діяльності, у навчальному процесі використовувався 
комплекс репродуктивних та продуктивних методів, основними з яких є: словесні (бесіди, 
розповідь, пояснення, дискусія, диспут, інтерактивне спілкування, робота з підручником), 
наочні (показ, демонстрація, метод вправ), практичні (метод проектів, проблемне навчання, 
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мультимедійні лекції, ділові ігри, тренінги практичних умінь, мозковий штурм, метод 
проектів, мультимедійні презентації, практично-пошуковий метод). 

Вважаємо, що успішному формуванню готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії 
та ерготерапії до застосування фізкультурно-оздоровчих технологій у майбутній професійній 
діяльності сприятимуть наступні  взаємопов’язані педагогічні умови: 

- формування мотиваційно-ціннісного ставлення до фізкультурно-оздоровчої 
діяльності, інтересу до опанування теоретико-методичних основ застосування фізкультурно-
оздоровчих технологій у роботі з різними віковими та нозологічними групами; 

- удосконалення змісту професійної підготовки; 
- оптимізація процесу професійної підготовки. 
У діагностично-результативному блоці представлені критерії та рівні сформованості 

готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії до застосування фізкультурно-
оздоровчих технологій у майбутній професійній діяльності, які деталізовані відповідними 
показниками: 

- мотиваційний (свідомий вибір обраної професії фізичного терапевта, ерготерапевта; 
система ціннісних орієнтацій та мотивів, націлених на результативну професійну діяльність; 
інтерес до змісту фізкультурно-оздоровчих технологій; внутрішня установка на здоровий 
спосіб життя); 

- когнітивний (оволодіння професійно важливими знаннями і методикою 
проектування та впровадження фізкультурно-оздоровчих технологій; планування 
професійної діяльності; здатність пізнання, самоосвіти і саморозвитку, розуміння та 
розв’язання професійних проблем); 

- особистісного (професійно важливі особистісні характеристики: самостійність, 
відповідальність, наполегливість, цілеспрямованість, фізична культура та ін.); 

- процесуального (самопізнання й усвідомлення процесу навчання як засобу 
формування готовності; професійне самовизначення; професійно важливі уміння та навички: 
організаційно-методичні, пізнавальні, комунікативні, рухові), використовуючи відповідні 
методики оцінювання рівня сформованості означеного виду готовності. 

У результаті нами були визначені три рівні готовності: низький, середній та високий. 
Так, низький рівень характеризується наявністю фрагментарних професійних знань; 

наявністю незначної кількості прикладних навичок застосування фізкультурно-оздоровчих 
технологій у професійній діяльності та відсутністю мотивації до навчальної діяльності. 

Середній рівень характеризується наявністю загального позитивного ставлення до 
навчання за спеціальністю; наявністю достатнього обсягу теоретичних та методичних знань 
сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій; наявністю практичних умінь і навичок 
застосування фізкультурно-оздоровчих технологій у різних видах професійної діяльності.  

Високий рівень готовності до застосування фізкультурно-оздоровчих технологій у 
професійній діяльності характеризується свідомим вибором професії, суттєво вираженим 
професійним інтересом; наявністю високого обсягу професійно важливих знань щодо 
застосування фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичній реабілітації та терапії. 

Результатом навчання є сформована готовність майбутніх фахівців з фізичної терапії та 
ерготерапії до застосування фізкультурно-оздоровчих технологій, яка вимагає утворенню 
цілісної системи теоретичних знань, а також узагальнюючих умінь та навичок теоретичної, 
методичної і практичної підготовки до впровадження технологій у різноманітних ситуаціях 
майбутньої професійній діяльності фізичного терапевта. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Розроблена нами авторська модель 
представлена цілісною системою, яка складається із взаємопов’язаних елементів і 
забезпечує формування готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії до 
застосування фізкультурно-оздоровчих технологій у майбутній професійній діяльності. 
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Структурні елементи даної моделі представлені наступними блоками: цільовим (мета, 
завдання, методологічні підходи, професійно орієнтовані принципи), організаційно-
змістовим (компонентний склад готовності до застосування фізкультурно-оздоровчих 
технологій, комплекс педагогічних умов, організаційні форми, методи і засоби роботи), 
діагностично- результативним (очікувані результати реалізації зазначеної моделі, критерії та 
показники рівнів їх сформованості). Єдність усіх вище зазначених структурних елементів 
розробленої моделі підпорядковується головній меті – формуванню готовності майбутніх 
фахівців з фізичної терапії та ерготерапії до застосування фізкультурно-оздоровчих 
технологій у майбутній професійній діяльності, яка потребує глибоких теоретичних знань та 
універсальних умінь і навичок. Перспектива подальших досліджень полягає в апробації 
презентованої моделі в навчальному-виховному процесі вищих навчальних закладів України. 
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3.11. The comparative-concerted approach to teaching of the theoretical physics, 
to learn out more about conservation of electric charge 

 
3.11. Порівняльно-узгоджувальний підхід у навчанні теоретичної фізики,  

щоб знати більше про закон збереження електричного заряду 
 
Вступ. Сучасні реалії висувають особливі вимоги до підготовки майбутніх вчителів 

фізики – озброїти їх не скільки фізико-математичною та спеціальною методологічною 
основами наук, а скільки способами оволодіння ними. Актуальною виявляється проблема 
оптимального поєднання традиційних і нових поглядів на теоретико-методологічні підходи 
до організації освітнього процесу з вивчення теоретичної фізики, орієнтованого на інтереси 
особистості та потреби суспільного розвитку. Із надбанням необхідної суми знань необхідно 
навчити молодь учитися, творчо мислити, активно розвиватися, що вимагає удосконалення 
та реформування методів навчання, змісту і структури подання навчального матеріалу, 
удосконалення форм і методів організації самостійної роботи, сприяючи ініціалізації, 
розвитку і реалізації творчого потенціалу студентів усвідомлено реалізувати свободу вибору 
оптимального варіанта змісту й технології власної діяльності, стимулюючи внутрішню 
потребу у саморозвитку і самоосвіті упродовж усього життя. Відтак, обстоювання інтересів 
особистісного самовизначення студентів є пріоритетом, відображеним у суспільних запитах 
компетентнісної парадигми розвитку освіти. 

Теоретико-методологічна основа порівняльно-узгоджувального підходу. У статті 
використані методи загальнонаукового характеру: аналізу і синтезу, цілісності та системності, 
формалізації і узагальнення, диференціації та інтеграції. Проблема доцільності реалізації 
порівняльно-узгоджувального підходу в галузі професійної освіти досліджувалась 
різноаспектно в контексті компетентнісної парадигми розвитку освіти від визначення 
дефініції «професійна компетентність» та супідрядної ієрархії її компонент (Б. С. Гершунский, 
М. С. Головань, Є. Ф. Зеєр, А. К. Маркова, Л. М. Мітіна і ін.) до визначення показників та рівнів 
їх сформованості (Л. М. Богомолов, І. А. Зимняя, О. І. Пометун, Ю. Г. Татур, А. В. Хуторськой і 
ін.); у теорії та методиці навчання фізики проблема розв’язувалась з позицій підготовки 
майбутніх учителів фізики (П. С. Атаманчук, Г. О. Грищенко, В. Ф. Заболотний, 
О. І. Іваницький, І. В. Коробова,О. І. Ляшенко, В. Д. Шарко і ін.). 

Компетентнісний підхід у професійній освіті передбачає особливу організацію 
освітнього процесу,зорієнтованого на формуванню готовності та здатності майбутнього 
фахівця до ефективного розв’язання професійних, соціальних, особистісних проблем в 
умовах ринкової економіки. При цьому кваліфікація випускника набуває нових 
характеристик, що дає змогу говорити про його компетентність. Досліджуючи проблему 
створення і запровадження методичної системи навчання математичних методів фізики у 
педагогічних університетах, диверсифікованої щодо зменшення ризиків з отримання низької 
якості освіти, нами виявлено, що жодна уособлена навчальна дисципліна циклу професійної 
підготовки майбутніх вчителів фізики не спроможна забезпечити інтегрованого результату 
навчання, утіленого у математичній компетентності з фізики – одна з базових 
компетентностей учителя та викладача фізики, яка є інтегрованою динамічною характеристикою 
особистісних якостей студента, що засвідчує його готовність і здатність застосовувати в 
навчальній та професійній діяльності методи математичного моделювання фізичних систем, 
явища або процесу у фізичній системі з погляду законів або принципів фізики в прийнятих 
теоретичних схемах.401 У педагогічних університетах цей вид компетентності перебуває в 

                                                           
401 Подопригора Н. В. (2016): Методична система навчання математичних методів фізики у педагогічних 
університетах, с. 12. 
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предметному полі математичної фізики формується в курсі математичних методів фізики і 
набуває подальшого розвитку, інтегруючись передусім із курсом теоретичної фізики, через 
стійкі міждисциплінарні зв’язки; з позицій професійної спрямованої – набуває ознак 
спеціальної (методичної) компетентності в контексті специфіки предметної щодо фізики (з 
позицій математичного моделювання фізичних об’єктів) і ключових компетенцій професійної 
діяльності вчителя фізики.  

Теоретична фізика як навчальна дисципліна у структурі професійної підготовки 
майбутніх вчителів фізики є невичерпним джерелом методологічних знань. Вагомим 
структурним компонентом методології є сукупність засобів пізнання, адекватних змісту 
навчання. Модернізація змісту покладається, як правило, на принцип фундаменталізації, 
який хоча і є невичерпним джерелом оновлення змісту, проте зумовлює зростання об’єму 
навчальної інформації. Відтак, виникає декілька проблем: по-перше, це применшення 
значущості в уявленні знання як єдиного цілого через його диференціацію, по-друге, 
неможливість сприйняття студентом чисельної інформації через об’єктивні психофізіологічні 
чинники (нервово-психічні розумові перевантаження). 

Доцільність цілеспрямованої навчальної діяльності студентів на посилення 
методологічних основ теоретичної фізики, зумовлено не лише прогресом фізики як науки, 
але й змінами в характері наукових знань, самому процесі пізнання щодо співвіднесення 
знання й пізнання. При цьому виникає потреба в тому, щоб студент сприймав науку не як 
перелік винаходів чи сукупність формул, а як шлях формування його способу мислення в 
процесі пізнання навколишнього світу. На нашу думку, варто сформувати в майбутніх 
учителів і викладачів фізики цілісне уявлення про фізику як науку на основі вивчення системи 
фундаментальних понять, одним з яких є онтологічне утворення понять «симетрія – 
збереження – інваріантність», в контексті якого було виконане це дослідження. 

Результати дослідження. Специфіка наукового пізнання природи проявляється у 
взаємодоповнюваності, взаємозумовленості і разом з тим незалежності та узгодженості 
теоретичного і емпіричного у пізнанні природи, що відображено у структурі предметних 
компетенцій з фізики – теоретичній і експериментальній; математичні компетенції з фізики 
втілюється у кожну з них, але по-різному. У першому випадку виконують пізнавальні, 
евристичні, унаочнювальні, інтеграційні функції, у другому – інтерпретаційні. Разом з тим, з 
позицій математичного моделювання фізичних об’єктів математичні методи фізики несуть 
інформаційну ємність і проявляють уніфікаційні властивості, сприяючи активізації навчально-
пізнавальної діяльності з фізики, виявляючи діяльнісну і розвивальну функції. 

Розуміння цілісності процесу пізнання матеріальних об’єктів фізикою і наших знань про 
світ, на думку Б. О. Комарова402, уможливлює виділення інтегративного компоненту у складі 
кожної дисципліни, не лише на змістовому, але й процесуальному рівнях [1, с. 21]. Ми 
поділяємо думку науковця про те, що виділення інтегративного компоненту з метою 
організації навчально-пізнавального процесу з фізики, зокрема на спільному рівні взаємодії 
математичних, теоретичних і емпіричних методів пізнання природи, носитиме об’єктивний 
характер, оскільки методології фізики і математики можна виділити взаємозумовлені 
напрямки процесу пізнання фізикою. 

Універсальними елементами навчально-пізнавального процесу з фізики на 
процесуальному рівні є узагальнені прийоми розумової діяльності (мисленнєві операції), 
математичне моделювання, теоретичний і емпіричний методи наукового пізнання, а на 
змістовому – універсальний понятійний апарат фізики, ключові символьні, знакові категорії 

                                                           
402 Комаров Б. А. (2014): Целенаправленное формирование ключевых методологических компетенций в рамках 
современного общего физического образования, с. 25. 
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математики (Рис. 1, а). Такий інтегративний компонент є вищим рівнем пізнання, на якому 
здійснюється порівняльний аналіз його складників у інших дисциплінах. 

 
 
Узгодив і сформував єдиний зміст інтегративного компоненту, його можна перенести 

на процесуальну основу інших навчальних дисциплін, зокрема теоретичної фізики. 
Виділений на схемі (Рис. 1, б) інтегративний компонент уможливлює порівняння змісту 
різних розділів теоретичної фізики щодо інтерпретації законів збереження. 

Складниками освітнього процесу з теоретичної фізики на процесуальному рівні є 
узагальнені прийоми розумової діяльності (мисленнєві операції), прийняті теоретичні схеми 
класичної механіки; спеціальної теорії відносності; класичної електродинаміки; квантової 
електродинаміки, а на змістовому – універсальні закони збереження енергії, імпульсу, 
моменту імпульсу в класичній механіці; електричного заряду в класичній електродинаміці, у 
квантовій теорії поля, у спеціальній теорії відносності. 

Поняття «симетрія» є фундаментальним, що дає змогу досліджувати математичні 
моделі будь-яких фізичних об’єктів та виявляти їхні загальні властивості, оскільки симетрія – 
це єдність збереження й зміни, інваріантності та перетворення. Водночас симетрія є більш 
загальною властивістю фізичного об’єкта, ніж інваріантність.403 

Одним із фундаментальних теоретичних методів дослідження в фізиці вважається 
метод одержання законів природи з принципів інваріантності. Слід відзначити, що цей 
сучасний теоретичний підхід розглядає всі фізичні поля як калібрувальні, виходячи з цього 
припущення вдається одержати закони збереження цілого ряду різноманітних фізичних 
величин. 

Згідно діючих програм в курсі класичної електродинаміки розглядається один з видів 
інваріантності – калібрувальної інваріантності електромагнітного поля, яка для однозначного 
вибору потенціалів поля доповнюється умовою Лоренца. Але, нажаль, розгляд указаної 
властивості поля цим і обмежується. Далі, вже в курсі квантової електродинаміки 
встановлюється, що всі поля взаємодій повинні бути калібрувально-інваріантні – градієнтно-
інваріантні, аналогічно до електромагнітного поля. Такі обчислення проводяться в 
чотиривимірній формі, але вони є досить складними. Можна розглянути найпростіший 

                                                           
403 Голод П. І. (1992): Математичні основи теорії симетрій, 36 с. 

 

(а) (б) 

Рис. 1. Виділення інтегративного компоненту між змістовим та процесуальним 

складниками навчання фізики: а – на методологічному рівні; б – на рівні впровадження в 

освітній процес під час вивчення законів збереження 
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варіант таких обчислень для обґрунтування закону збереження електричного заряду 
спочатку в курсі класичної електродинаміки, а згодом – у курсах квантової механіки, 
квантової електродинаміки та виконати релятивістсько-інваріантне узагальнення404.  

Для одержання закону збереження електричного заряду в класичній електродинаміці 
можна враховувати градієнтну інваріантність електромагнітного поля та використати такий 
метод. Функцію Лагранжа для системи, що складається з електромагнітного поля і зарядів у 
ньому зображають так: 

dVjA
BE

L
V
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 – вектори напруженості й індукції поля електромагнітного поля, ,A
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скалярний потенціали поля, j


,  – густини зарядів і струмів, V  – об’єм, у якому перебуває 

досліджувана система. Згідно рівнянь зв’язку між силовими та енергетичними 
характеристиками електромагнітного поля: 
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Визначною рисою калібрувальної інваріантності поля є те, що за допомогою 
калібрувальних перетворень ні функція Лагранжа, ні функція дії поля не змінюються (є 
інваріантними), хоч ці величини можуть бути представлені як за допомогою силових 

характеристики поля E


 і B


, так і за допомогою допоміжних – векторного і скалярного 

потенціалів поля ,A


і .  А формули типу: 
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не дають можливості однозначно отримати потенціали електромагнітного поля, виходячи з 

заданих векторів E


 і B


. 
Довести це нескладно, якщо розглянути деяку довільну та диференційовану функцію 

координат й часу  trf ,


 і показати, що перетворення потенціалів електромагнітного поля 
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 rot . 

Далі 

                                                           
404 Подопригора Н. В. (2011): Закон збереження електричного заряду та його інваріантність відносно 
калібрувальних перетворень, с. 212. 



307 

  .gradgradgradgradgradgrad f
tt

A

t

f
fA

tt

f

t

A
E













































 

Враховуючи, що f
tt

f
gradgrad









, маємо E

t

A
E










 grad . 

Таким чином, ми дійсно спостерігаємо інваріантність електромагнітного поля відносно 
калібрувального перетворення його потенціалів. Отже, оскільки інваріантом по відношенню 
до градієнтних співвідношень: 
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є саме електромагнітне поле, що описується векторами E
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, тоді та частина функції 
Лагранжа, що описується рівнянням: 
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, враховуючи вказану інваріантність, не зміниться. 
З’ясуємо, яким умовам повинна задовольняти та частина функції Лагранжа, що 

незалежна від E


 і B


, щоб інтеграл дії S  був також калібрувально-інваріантним. Відповідна 
частина інтегралу дії може бути позначена так: 
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Отриманий інтеграл дії можна розділити на дві частини, причому одну з цих частин 
можна інтегрувати за часом: 
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За допомогою теореми Гауса від дивергенції векторного поля  fj


, перейдемо до його 

потоку через деяку замкнену поверхню F


 та інтегруємо останній доданок за часом: 
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У цьому виразі для 1S   останні два доданки нічого не змінюють у рівняннях 

електродинаміки оскільки вони одержуються з функції дії методом варіації. Під час 
обчислення варіації S , враховується, що варіації всіх інших величин на границі області 
дорівнюють нулеві. У нашому випадку 1t  і 2t  – початковий та кінцевий моменти часу, а F  – 

замкнена поверхня, що обмежує поле в об’ємі V . Оскільки функція Лагранжа L  і інтеграл дії 
S  завідомо градієнтно-інваріантні, тому вони не повинні змінюватись з точністю до сталих 
інтегрування при градієнтному перетворенні. З одержаної нами останньої формули 
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випливає, що градієнтна (калібрувальна) інваріантність матиме місце лише тоді, коли 

0div 





t
j


, бо саме за цієї умови 11 SS   з точністю до сталих інтегрування вона 

реалізується. Одержана умова являє собою не що інше як рівняння неперервності. У класичній 
електродинаміці воно зображає диференціальну форму закону збереження електричного 

заряду. Якщо 0j


, то це означає, що джерела електричного струму відсутні або потік густини 

стуму через замкнену поверхню, що обмежує розглядувану область простору, дорівнює нулю. 
Отже, тоді й 0 t , а це означає, що об’ємна густина електричного заряду в даній точці 

простору не змінюється, тобто   const r


. Водночас незмінним залишається й повний заряд 

розглядуваної замкненої частини простору: 
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Таким чином, з градієнтної інваріантності електромагнітного поля можна одержати 
закон збереження електричного заряду, що свідчить про визначальну й фундаментальну 
роль принципів інваріантності. 

У квантовій механіці405 для хвильової функції мікрооб’єкта    
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Тоді згідно квантово-механічного рівняння руху 
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405 Подопригора Н. В. (2011): Закони збереження у квантовій механіці та їх зв’язок з властивостями симетрій 
простору-часу, с. 81. 
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де оператор потенціальної енергії і оператор імпульсу, що є комутуючими операторами, а 

отже   0ˆ,ˆ TH . Отже,  

constˆ0
ˆ

 T
dt

Td
. 

Отриманий результат указує на те, що хвильова функція мікрооб’єкта    


rr , 

за умов малої трансляції початку відліку даної системи відліку, не змінює свого 
функціонального представлення і математичний образ хвильового поля мікрочастинки, що 
зображується хвильовою функцією змінюватись не буде, залишаючись інваріантним. 

У квантовій механіці закон збереження електричного заряду для розглядуваної системи 
одержується з симетрії її хвильової функції при зміні квантово-механічної фази. Рівняння 
непевності в квантово-механічному розумінні матиме завідомо інваріантну форму 
представлення, подібну до електродинамічної: 

0div 





t
j e
e


, 

де ej


 – квантово-механічна густина струму, e  – густина електричного заряду. 

Продемонструємо, що рівняння неперервності не зміниться при зміні квантово-
механічної фази хвильової функції на довільну сталу величину 0 . Дійсно, будь-яку 

комплексну хвильову функцію можна завжди подати так: 

     trietrRtr ,,,
  , 

де  trR ,


 і  tr ,


  – дійсні хвильові функції. Тоді густина ймовірності, а отже й густина заряду 

будуть дорівнювати: 

   trqRtrqe ,, 22 
 . 

Густина потоку імовірності розраховується як: 

 


**
2m

qi
je , отже    trtrR

m

q
je ,grad,2 

 . 

Враховуючи попереднє співвідношення, остаточно маємо: 
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m
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,
grad,grad ee




. 

Якщо виконати зміну квантово-механічної фази хвильової функції на довільну величину 

0 , тобто виконати перетвореннятипу:     0,,  trtr


, тоді       0,
,,




tri
etrRtr


. 

Виконаємо обчислення тепер для e  і ej 


 відповідно до отриманих вище перетворень: 

      ee trqtrqRtrq 
222

,,,


 
    

ee j
m

tr

m

tr
j














 








 


,
grad

,
grad e

0
e

, 

бо const0  , тому 0grad 0  . Отже, відповідно одержуємо, що: 

0div 





t
j e
e


. 

Таким чином, перетворення, що змінює фазу хвильової функції системи на довільну 
величину 0 , має своїм інваріантом як густину електричного заряду e , так і густину 

електричного струму ej


, при цьому рівняння неперервності залишається інваріантним. Отже, 

симетрія фізичної системи відносно зміни на довільну сталу величину квантово-механічної 
фази її хвильової функції дає нам закон збереження електричного заряду. 
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У квантовій електродинаміці, квантовий стан заряду q  описується хвильовою функцією 

q  і задовольняє рівняння Шредінгера: 

q
q

H
t

i 



ˆ . 

Нехай Q̂  – оператор електричного заряду. Як відомо, QQ ˆ . Середнє значення 

оператора не буде змінюватись лише тоді, коли Q̂  явно від часу не залежить, що очевидно, і 

коли   0ˆ,ˆ QH . Якщо ця умова виконується, тоді q  є спільною власною функцією обох 

операторів. Отже qq qQ ˆ , причому власне значення q  не залежить від часу. Щоб 

з’ясувати, яка ж саме інваріантність за цим стоїть, використаємо наступне перетворення: 

q
Qi

q e   ˆ
, де   – довільне дійсне число, Q̂  – оператор електричного заряду. Перетворення 

такого типу називають калібрувальними перетвореннями першого роду. Калібрувальна 
інваріантність означає, що хвильова функція q  описує той самий квантовий стан, що і q . 

Отже, q  задовольняє тому ж рівнянню Шредінгера, що і q : 

q
q

H
t

i 



ˆ , або   q

Qi
q

Qi eHe
t

i 


  ˆˆ ˆ . 

Помножимо зліва це рівняння на Qie
ˆ , тоді матимемо: 

q
QiQiqQiQi eHe

t
eei 




 ˆˆˆˆ ˆ , 

враховуємо, що  

1
ˆˆ
 QiQi ee , а 

q
q

H
t

i 



ˆ , або QiQi eHeH

ˆˆ ˆˆ  . 

Оскільки   – довільне дійсне число, тому його можна взяти яким завгодно малим, щоб 

1ˆ Q  і покласти 02  , тоді 

    HQiHQi ˆˆ1ˆˆ1  ; або HHQHQHQiQHiH ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ 2  , 

отже 

  0ˆˆˆˆ  HQQHi    0ˆ,ˆ QH . 

Таким чином, сталість Q̂  свідчить про те, що відповідно й constq . 

Ми одержали, що з калібрувальної інваріантності випливає закон збереження 
електричного заряду. Або інакше: електричний заряд зберігається, а тому в квантовій теорії 
допускаються лише такі гамільтоніани, що інваріантні відносно калібрувальних перетворень. 

Закон збереження заряду можна записати і в релятивістсько-інваріантній формі. Для 

цього представимо вектор густини стуму у чотиривимірній формі:   icjj ,


, або 

  icj ,v


. 

Тоді закон збереження заряду необхідно подати у загальному чотиривимірному 
вигляді: 

0






















 



 j

z

j

y

j

x

j

x

j zyx . 

Оскільки густину струму ми зобразили у вигляді чотири-вектора, тому вона є за відомо 
релятивістсько-інваріантною. Отже, закон збереження заряду має місце в усіх інерціальних 
системах відліку. Розглянемо заряд dq  будь-якого елемента об’єму dV , густина розподілу 
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якого  . Застосуємо закон перетворення компонент чотири-вектора до компоненти  icj . 

Застосування формул перетворень дає: 

2

2v
1

c



 , 

де   – густина заряду в системі K , а   – в системі K  , яка рухається по відношенню до K  із 

швидкістю v . Помножимо праву і ліву частини одержаного рівняння на елемент 
розглядуваного об’єму dV : 

2

2v
1

c

dV
dV




 , але 

2

2v
1

c
VddV  , отже VddV  . 

Таким чином ми отримали, що заряд будь-якого елемента об’єму є інваріантним 
відносно перетворень Лоренца. 

Підкреслимо, що в квантовій електродинаміці встановлюється, що всі поля взаємодій 
повинні бути калібрувально-інваріантні – градієнтно-інваріантні. Такі обчислення виконують 
в чотиривимірній формі, але вони досить складні, тому ми обрали найпростіший варіант 
таких обчислень для демонстрації студентам. Це дає змогу обґрунтувати закон збереження 
електричного заряду в курсі теоретичної фізики спочатку під час вивчення класичної 
електродинаміки, а згодом – квантової механіки та квантової теорії поля. 

Теоретико-методологічною основою порівняльно-узгоджувального підходу є 
комплексна реалізація семіотичного та герменевтичного підходів. Семіотичний підхід 
забезпечує порівняння знакових категорій математики, що дає змогу дослідити будь-які 
системи як самодостатні цілісні утворення в єдності їхніх іманентних характеристик, побачити 
взаємозалежність і взаємозумовленість опозицій, які раніше розглядались як протидіючі, та 
узгодити їх з реальністю. Герменевтичний підхід сприяє формуванню розуміння, інтерпретації 
та поясненню фізичних процесів і явищ. Його роль полягає в тому, що вибір стратегії 
навчання слід покладати не на інтуїтивні дії викладача, а визначати усвідомленим підходом 
до цілеспрямованого формування особистісних якостей стосовно кожного конкретного 
студента в процесі здійснення ним пізнавальної діяльності. 

Формування гностичних умінь дозволяє навчити студентів: виділяти в отриманій 
навчальний інформації змістовну домінанту на основі виявлення й аналізу причинно-
наслідкових зв’язків у середині даної інформації; знаходити інтегруючі фактори щодо 
застосування математичних методів у змісті фізичних дисциплін для використання, 
отриманої інформації в нових умовах навчального процесу; використовувати свій творчій 
потенціал, сформований на основі власного соціального досвіду, методологічних і 
предметних знань, умінь, навичок з курсу математичних методів фізики в умовах нових 
ситуацій щодо вивчення фізики; створити умови для актуалізації знань з фізики, необхідних 
для систематизації отриманої навчальної інформації; надати студентам можливості прояву 
креативності мислення, ініціативності, активності, оригінальності в обробці і використанні 
різної інформації щодо математичного моделювання спостережуваних фізичних процесів і 
явищ. 

Щоб опанувати гностичними уміннями студент повинен уміти: аналізувати зміст 
навчального матеріалу; бачити й розуміти причинно-наслідкові зв’язки з метою їх 
використання у подоланні труднощів розуміння навчального матеріалу, вибору методів і 
прийомів роботи над ним; актуалізувати теоретичні знання відповідно до умов та навчальних 
ситуацій; відчувати потребу в удосконаленні своєї пізнавальної діяльності. 
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Висновки. Пошук шляхів формування цілісних уявлень студентів про фізику як науку 
потребує всебічного дослідження факторів, що впливають на освітній процес в цілому та на 
окремі елементи освітнього процесу. До підходів, які визначають таку стратегію ми 
відносимо: системний підхід, компетентнісний підхід як провідний у структурі інтегрованого 
підходу, моделювання, порівняльно-узгоджувальний підхід тощо. Кожен з них передбачає 
здійснення аналізу процесу навчання теоретичних методів фізики з позицій різних 
теоретичних схем.  

Нами визначено, що проблему цілеспрямованого формування цілісних уявлень про 
методологію наукового пізнання природи слід розв’язувати, шукаючи універсальні механізми, 
зокрема через виділення інтегративного компоненту, порівнювального за змістом і 
узгоджувального за процесуальною основою навчання фізики із пізнавальним процесом 
навчання фізики. Методологічною основою порівняльно-узгоджувального підходу є 
комплексна реалізація семіотичного та герменевтичного підходів. 

Порівняння знакових категорій покладається на семіотичний підхід, який дає 
можливість дослідити будь-які системи як самодостатні цілісні утворення в єдності їх 
іманентних характеристик, побачити взаємозалежність та взаємозумовленість опозицій, які 
раніше розглядались як протидіючі та узгодити із реально існуючою дійсністю. 

Формуванню розуміння, інтерпретації та поясненню реально спостережуваних фізичних 
процесів і явищ сприяє герменевтичний підхід. Його роль полягає в тому, що вибір стратегії 
навчання покладався не на інтуїтивні дії з боку викладача, а усвідомленим підходом до 
цілеспрямованого формування особистісних якостей стосовно кожного конкретного студента 
у процесі здійснення ним пізнавальної діяльності. Наявність сформованого когнітивного 
компоненту предметних компетенцій з фізики та гностичних умінь, завдяки яким 
відбувається його оновлення, дозволить студентам усвідомлено підходити до аналізу змісту 
навчального матеріалу з фізики на засадах герменевтичного підходу. 

Невирішеним перспективним напрямком є проблема ідентифікації смислових 
відношень теоретичної фізики із іншими науковими галузями, що з точки зору теорії та 
методики навчання фізики потребує спеціального дослідження. 
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3.12. The use of blended learning in the formation of professional-methodological competence  
of future natural sciences teachers 

 
3.12. Використання змішаного навчання у формуванні  

професійно-методичної компетентності майбутніх учителів природничих наук 
 
Освіта – це невід’ємний показник економічного та духовного зростання будь-якої нації, 

країни. Саме тому, відбувається зміщення акцентів світової спільноти у бік освітніх проблем. 
Це активізує в Україні дослідження в педагогічній науці та сприяє появі нових галузей знань 
на перетині вже існуючих або у поєднанні з принципово новітніми. Так, у кінці XX століття 
з’явилось поняття «модель VUСА-світу», сутність якої полягає в тому, що на сьогодні складно 
спрогнозувати будь-які процеси у світі, основними характеристиками якого є нестабільність 
(Volatility), невизначеність (Uncertainty), складність (Соmplexity) та неоднозначність 
(Аmbiguity). Перед освітою постає завдання не лише підготувати висококваліфікованого 
спеціаліста, а й сформувати у нього вміння та навички ефективної діяльності в умовах VUСА-
світу. Особливу увагу вчені звертають на ступінь розвитку у випускників вищих навчальних 
закладів вміння комплексного розв’язання проблем, критичного мислення, креативності, 
взаємодії в команді, прийняття рішень, тощо. 

Крім того, характерною рисою нинішнього українського суспільства є його глобальна 
інформатизація. Сучасний ринок праці потребує висококваліфікованих працівників у обраній 
сфері професійної діяльності, здатних до гнучкого реагування на зміни її умов, самостійного 
прийняття рішень щодо вибору напрямку подальшого професійного зростання, вільної 
організації своєї діяльності в умовах інформаційного суспільства, основою якого є 
інформатизація освіти. Сфера освіти у своїх цільових орієнтирах і змісті професійного 
становлення фахівців повинна враховувати обидві тенденції змін у суспільстві. Тому, у 
Концепції розвитку педагогічної освіти (2018 р.) зазначено, що її метою є випереджаюча 
модернізація педагогічної освіти для створення бази підготовки педагогічних працівників 
нової генерації та забезпечення умов для становлення і розвитку сучасних альтернативних 
моделей професійного та особистісного розвитку педагогів, які стануть ключовою умовою 
впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 р.406 

Це спонукає до суттєвих трансформацій освітньої системи, що вимагає оптимізації 
організації та управління механізмами взаємодії всіх суб’єктів навчального середовища, в 
якому функціонують багатовекторні інформаційні потоки. Зараз в Україні спостерігається 
заміна суб’єкт-суб’єктної освітньої парадигми на полісуб’єктну, яка передбачає, що усі 
суб’єкти навчального процесу взаємодіють між собою як активні взаємовпливові учасники і 
вступають у взаємодію з сучасними інформаційними технологіями, соціальними мережами, 
Інтернет сервісами тощо. Це актуалізує проблему використання змішаного типу навчання у 
процесі навчання майбутніх учителів природничих наук, оскільки, з одного боку, його 
застосування оптимізує процес професійної підготовки майбутніх учителів, а з іншого – 
опосередковано сприяє оволодінню методикою формування відповідних умінь у школярів. 

Проблему підвищення якості освіти майбутніх учителів фізики, хімії, біології за рахунок 
використання комп’ютерних засобів навчання та підготовка педагогів до застосування цих 
засобів у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи можна тлумачити як таку, 
що потребує негайного вирішення на даному етапі розвитку вищої школи. Це зумовлено тим, 
що нині уже всі науковці та практики усвідомили необхідність перебудови освітнього 
процесу вищих педагогічних навчальних закладів із урахуванням реалій розвитку науки, 

                                                           
406 Концепція розвитку педагогічної освіти. Міністерство освіти і науки України (2018), с. 5. 
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суспільства та нагальних потреб сучасної школи. Тому метою нашого дослідженняє 
обґрунтування можливостей та доцільності використання змішаного навчання у формуванні 
професійно-методичної компетентності майбутніх учителів природничих наук. 

Аналіз науково-теоретичної літератури із проблеми методичної підготовки педагогів 
свідчить про те, що єдиного підходу до тлумачення поняття «методична компетентність 
учителя» немає, як і немає узагальнених поглядів на її сутність і структуру. Розглянуті в 
дослідженнях багатьох учених підходи дали можливість визначити наше розуміння терміну 
«професійно-методична компетентність учителя» як інтегративної особистісної 
характеристики фахівця, що визначає його прагнення і здатність (готовність) до успішної 
творчої (продуктивної) професійної діяльності, пов’язаної з постановкою та вирішенням 
проблем і завдань у сфері проектування, організації та управління навчально-виховним 
процесом з певного навчального предмету у загальноосвітніх навчальних закладах; 
усвідомлення фахівцем соціальної значимості та особистісної відповідальності за результати 
цієї діяльності й необхідність її постійного вдосконалення. Н. Міщук (2011), досліджуючи 
особливості методичної підготовки майбутніх учителів біології, змоделювала структуру 
професійно-методичної компетентності педагога, яка включає ціннісно-мотиваційний, 
індивідуально-особистісний, інформаційно-операційний та комунікативно-діяльнісний 
компоненти407 (Рис. 1).  

На нашу думку, високий рівень професійно-методичної компетентності учителя 
природничих наук передбачає серед інших здатностей його готовність до роботи в сучасному 
освітньо-інформаційному просторі. 

 

 
Рис. 1. Структура професійно-методичної компетентності вчителя біології. 

 
Сутність змішаного навчання в сучасних умовах активно вивчають учені зарубіжних 

країн (C. Bonk, Ch. Graham, J. Cross, M. Moore, S. Moebs, S. Weibelzahl та багато інших). 
Узагальнюючи результати їхніх досліджень, можна зробити висновок, що на сьогодні існують 
різні підходи до визначення сутності поняття «змішане навчання». Зазвичай таке навчання 
розглядають як об’єднання традиційних формальних засобів навчання: роботу в аудиторіях, 
                                                           
407 Міщук Н. Й. Професійно-методична компетентність у контексті педагогічної діяльності вчителя біології, с. 542. 
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вивчення теоретичного матеріалу, – із неформальними, наприклад, з обговоренням 
дискусійних питань за допомогою електронної пошти та Інтернет-конференцій, використання 
комбінації електронного та аудиторного навчання. C. Bonk, Ch. Graham, J. Cross, M. Moore 
(2006) трактують змішане навчання як підхід, що інтегрує традиційне та комп’ютерно 
опосередковане навчання в педагогічному середовищі408, а S. Moebsі, S. Weibelzahl (2006) – 
як поєднання дистанційного і традиційного спілкування в інтегрованій навчальній 
діяльності.409 

Упровадження моделі змішаного навчання в систему вітчизняної освіти досліджували 
О. Барна, І. Бацуровська, С. Березенська, К. Бугайчук, Є. Желнова, О. Коротун, О. Кривонос, 
О. Кузьменко, В. Кухаренко, М. Нікітіна, Я. Сікора, А. Стрюк, Ю. Триус, А. Фандєєва, 
Г. Чередніченко, Л. Шапран та інші. За визначенням вітчизняних авторів змішане навчання – 
це цілеспрямований процес здобування знань, набуття вмінь та навичок в умовах інтеграції 
аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності суб’єктів освітнього процесу на основі 
впровадження і взаємного доповнення технологій традиційного, електронного, 
дистанційного та мобільного навчання за наявності самоконтролю студента за часом, 
місцем, маршрутами та темпом навчання410. Саме такого тлумачення сутності змішаного 
навчання ми будемо дотримуватись у нашій роботі. Крім того, враховуємо і думку Sloan 
Consortium (інституційна та професійна організація, діяльність якої присвячена інтеграції 
Інтернет-освіти у вищій школі), яка визначає змішані (гібридні) курси як результат 
інтегрування онлайн-курсів (30-70% навчального процесу) із традиційними аудиторними 
заходами, які були проведені згідно з плановим, педагогічно перевіреним технологічним 
підходом.411 

Доцільність змішаного навчання у вищих навчальних закладах зумовлене тим, що воно: 
– розширює освітні можливості студентів за рахунок доступності та гнучкості, 

урахування їхніх індивідуальних освітніх потреб, а також темпу й ритму оволодіння 
навчальним матеріалом; 

– стимулює формування суб’єктної позиції студента: підвищення його мотивації, 
самостійності, соціальної активності, рефлексії та самоаналізу і, як наслідок, підвищує 
ефективність освітнього процесу в цілому; 

– трансформує стиль педагога: забезпечує перехід від трансляції знань до 
інтерактивної взаємодії зі студентом, що сприяє формуванню процесу конструювання 
власних знань; 

– персоналізує освітній процес: студент самостійно визначає свої навчальні цілі, 
способи їх досягнення, ураховуючи власні освітні потреби, інтереси та здібності; викладач у 
цій ситуації є помічником студента.412 

Аналіз американської системи змішаного навчання показав, що у ньому визначають 
чотири моделі його організації. Ротаційна модель передбачає в межах певного предмета або 
теми ротацію учнів або студентів між різними режимами роботи, одним з яких обов’язково є 
онлайн навчання: Вона відповідно включає:модель ротації між станціями (Station Rotation); 
модель ротації між лабораторіями (Lab Rotation); модель перевернутого класу (Flipped 

                                                           
408 Bonk, Curtis J., Graham, Charles R., Cross, Jay & Moore Michael G. The Handbook of Blended Learning: Global 
Perspectives, Local Designs, р. 6. 
409 Moebs, S. & Weibelzahl, S. (2006). Towards a good mix in blended learning for small and medium sized enterprises 
– Outline of a Delphi Study, р. 1. 
410 Бугайчук, К. Л. Змішане навчання: теоретичний аналіз та стратегія впровадження в освітній процес вищих 
навчальних закладів, с. 3. 
411 Andrade, D. Blended Learning – What is it, Pros/Cons, Tips and Resources. 
412 Кухаренко, В. М. (ред.), Березенська, С. М., Бугайчук, К. Л., Олійник, Т. О., Рибалко, О. В., 
Сиротенко, Н. Г.,Столяревська, А. Л. Теорія та практика змішаного навчання. Монографія, с. 52. 
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Classroom); модель індивідуальної ротації (Individual Rotation). Гнучка модель – модель, в 
якій основою навчального процесу є онлайн навчання: студенти працюють за індивідуально 
налаштованим графіком, а викладач є інструктором, що координує та керує їх діяльністю. 
Особистісно-зорієнтована модель передбачає проходження студентами одного або 
декількох онлайн курсів паралельно з відвідуванням звичайних занять. Модель збагаченого 
віртуального середовища дозволяє студентам розподіляти свій час між проходженням 
онлайнкурсів та відвідуванням звичайних занять, при чому більшість часу приділяється 
роботі в режимі онлайн.413 На нашу думку, в методичній підготовці майбутніх учителів 
природничих наук найбільш доцільними є дві перші моделі змішаного навчання. 

Аналіз наукових джерел щодо методичної підготовки майбутніх учителів дозволяє 
зробити висновок, що комп’ютер (або інший гаджет) у сучасному освітньому просторі став 
надзвичайно важливим засобом навчання, який за функціональним призначенням можна 
віднести до всіх груп, на які класифікують технічні засоби навчання (а саме: засобів передачі 
інформації; контролю; навчання й самонавчання; комбінованих, універсальних). У 
навчально-виховному процесі, як вищої, так і загальноосвітньої школи, комп’ютер виконує 
такі функції: комунікативну (передача інформації); керівну (організація виконання завдань, 
встановлення зворотного зв’язку в процесі сприйняття й засвоєння інформації та корекція 
цих процесів); кумулятивну (збереження, документації й систематизація навчальної та 
навчально-методичної інформації, що здійснюється через комплектування та створення 
відеотек, нагромадження, зберігання та передачу інформації за допомогою сучасних 
інформаційних технологій; науково-дослідницьку (перетворення студентами чи учнями 
інформації, добутої за допомогою комп’ютера, із дослідницькою метою; пошук варіантів 
використання комп’ютера на навчальному занятті, моделювання змісту й форм подачі 
інформації)414. Таким чином, сучасний комп’ютер у поєднанні з мультимедійною проекцією 
та смартфоном може замінити всі традиційні технічні засоби навчання, однак це не завжди 
виправдане з психолого-педагогічного та методичного поглядів.  

Проведений аналіз досвіду педагогічної діяльності засвідчив, що сьогодні 
найпоширенішими навчальними системами, які застосовуються у світовій освітній практиці 
для підвищення ефективності керування освітнім процесом є: «Moodle», «WCB», «HM-Card», 
«LearningSpace» (ІВМ) та інші. Більшість вищих навчальних закладів України надають 
перевагу системі «Moodle», тому проаналізуємо можливості та проблеми її застосування в 
навчальному процесі вищого педагогічного закладу. 

Модульна, об’єктно-орієнтована, динамічна навчальна система «Moodle» є 
програмним засобом для створення і підтримки навчального курсу в умовах стаціонарного та 
дистанційного навчання. Вона вільно (безкоштовно) поширюється в освітньому просторі як 
проект Ореn Source на основі ліцензії GNU GPL і поєднує в собі переваги традиційного 
навчання та сучасних інформаційних технологій, які спрямовані на автоматизацію взаємодії 
викладача з студентами. Система має гнучку систему редагування і адміністрування 
навчального курсу, надає можливість обирати різноманітні режими викладання та 
здійснювати облік результатів успішності роботи студентів. Вона надає зручні засоби для 
розміщення навчально-методичних матеріалів, проведення теоретичних та практичних 
занять, організації самостійної, інтерактивної або колективної форм навчання студентів в 
локальних і глобальних інформаційних мережах. При цьому, викладач може здійснювати 
контроль за активністю відвідування студентами навчальних веб-сторінок та їх часом роботи 
в мережі. 

                                                           
413 Кузьменко О. Змішане навчання як інноваційна форма організації навчального процесу в школі, с. 144-145. 
414 Мороз, І. В. (ред.), Степанюк, А. В., Гончар, А. Д., Міщук, Н. Й., Барна, Л. С., Жирська, Г. Я. Загальна методика 
навчання біології. Навч. посібник, с. 324-325. 
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Основними складовими навчальної системи Moodle є набір ресурсів («Текстова 
сторінка», «Web-сторінка», «Посилання на файл або web-сторінку», «Посилання на каталог 
файлів», «Пояснення») і елементів («Лекція», «Семінар», «Практичне заняття», «Форум», 
«Чат», «Глосарій», «Завдання», «Опитування», «Тести», «Робочий зошит»). Кількість 
елементів може сильно варіювати залежно від змісту навчального курсу. Вище зазначені 
ресурси забезпечують мовну підтримку і дозволяють застосовувати шаблони створення 
(оформлення) навчального курсу.415 

Ресурс «Текстова сторінка» надає можливість використовувати кілька видів 
форматування тексту і легко перетворювати його засобами мови програмування JavaScript у 
естетично оформлену веб-сторінку. Веб-сторінка, як гіпертекстовий документ, є основним 
ресурсом, який найчастіше застосовується в системі «Moodle». Вбудований НТМL редактор 
забезпечує зручність оформлення тексту, імпортування графіки та електронних таблиць для 
створення високоякісних навчальних веб-сторінок. «Посилання на файл або веб-сторінку» є 
ресурсом який надає можливість створювати посилання на будь-яку веб-сторінку, інший 
файл, які розміщені на персональному комп’ютері або в мережі Інтернет. 

Ресурс «Посилання на каталог файлів» забезпечує відтворення змісту каталогу, 
підкаталогів і розміщених в них файлів з навчальною інформацією. Студентам надається 
можливість завантажувати каталоги і файли з мережі Інтернет на свій комп’ютер і 
переглядати їх зміст. «Пояснення», на відміну від інших видів ресурсів, розміщується 
безпосередньо на головній сторінці навчального курсу і надає можливість за допомогою 
тексту і графіки пояснювати призначення будь-якої навчальної теми або розділу. У процесі 
роботи з Мооdle, викладач (якому надано право редагувати навчальні матеріали) може не 
тільки редагувати зміст навчального курсу, але й додавати вище згадані елементи системи 
під час навчального процесу. При цьому, надається можливість шляхом варіювання 
сполучень різноманітних елементів системи Мооdle організовувати вивчення навчального 
матеріалу таким чином, щоб форми навчання були відповідними цілям і завданням занять. 

Функціональні можливості елементів Мооdle охоплюють чимало важливих напрямів, 
спрямованих на удосконалення навчального процесу. Одним із цих напрямів є підвищення 
ефективності контролю якості засвоєння студентами лекційного матеріалу. Застосований в 
системі Мооdle елемент «Лекція» надає можливість викладачу розміщувати лекційний 
матеріал на Інтернет-сторінках. При цьому, в кінці кожної лекційної сторінки викладач може 
розміщувати контрольні запитання. Залежно від результату (правильної або помилкової) 
відповіді студента на запропоновані запитання, йому дозволяється відкрити наступну або 
тільки попередні сторінки лекції. Аналогічну методику можна використати при підготовці до 
практичного заняття, опрацюванні завдань для самостійної роботи тощо. 

У сучасній системі підготовки майбутніх учителів природничих наук (фізики, хімії, 
біології) найбільше використовується комп’ютерне тестування. Перевагами такої форми 
контролю є: автоматизована обробка результатів, об’єктивність контролю, швидка перевірка 
знань великої кількості студентів, можливість корегування змісту та методик в процесі 
навчання в залежності від результатів тестування, можливість формування достатньо великої 
кількості варіантів тесту (обмежена лише розміром банку тестових завдань), зменшення часу 
на проведення тестування (до 50% в порівнянні з паперовою формою тестування), охоплення 
контролем великого обсягу матеріалу, тощо. 

Слід зважати на те, що комп’ютерний тест – це завершений елемент, що має певні 
властивості та ознаки, відповідає сучасним методичним вимогам, володіє певною 
структурою, цілісністю, а змістове наповнення узгоджене із відповідними дидактико-

                                                           
415 Степанюк, А. В. Використання комп’ютерних засобів навчання в методичній підготовці майбутніх учителів 
біології, с. 62. 
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методичними принципами розробки змісту комп’ютерного тесту. Серед них головними 
вважаються принципи: відповідності тесту меті тестування; визначення значущості знань, що 
подані для перевірки; правильності тестових завдань з точки зору змісту; відповідності змісту 
тесту рівню сучасної науки; системності змісту, що передбачає такий зміст тестових завдань, 
який би відповідав вимогам системності під час перевірки якості навчальних досягнень. Ми 
враховуємо також думку Л. Морської (2008), яка обґрунтовує в своїх дослідженнях, що крім 
загальноприйнятих у педагогічній науці принципів, необхідно дотримуватися ще й таких: 
взаємозв’язку змісту і форми тесту; репрезентативності змісту навчальної дисципліни у змісті 
тесту; комплексності та збалансованості змісту тесту; варіативності змісту тестів.416 

Тестування використовується студентами не тільки як інструмент отримання необхідної 
кількості балів за рейтингом, але й як інструмент самопідготовки. Для успішного 
проходження тестових завдань студенти фіксують найбільш важкі на їхній погляд питання та 
знаходять правильні відповіді при подальшій підготовці, використовуючи підручники, 
конспекти та сучасні технічні засоби, а саме, можливості пошуку в Інтернеті. Контроль знань у 
цій формі з боку студентів викликав велику зацікавленість, так як проведення такого 
тестування проходить спокійніше, ніж звичайна контрольна робота чи опитування, дозволяє 
багатократне звернення, має об’єктивне оцінювання та не обтяжене присутністю викладача. 
Крім того, враховуючи кредитно-модульну систему, яку передбачає Болонська система 
навчання, студент заробляє певну кількість балів, що значно впливає на рейтинг при 
загальному підсумку. З боку викладача спостерігається економія часу на перевірку та на 
повторні контрольні. Але викладач витрачає багато сил, педагогічного досвіду і часу для 
розробки і доведення тестових завдань, особливо з дисциплін методичного спрямування, до 
оптимального вигляду. Таким чином тестування залишається одним із найбільш прийнятних і 
перспективних інструментів оцінки знань студентів, а використання сучасних інформаційних 
технологій і програмного забезпечення дозволяє значно підвищити його ефективність. 

Для організації змішаного навчання використовуються різноманітні інструменти, 
зокрема, хмарні технології. Як зазначає А. Фандєєва (2017), у змішаному навчанні велику 
роль відіграють відеоматеріали. Найбільш поширеними варіантами роботиз відео є такі: 
створення відео (Screenr, Screencast-o-mattic, Camtasia), редагування відео (YouTube), 
створення відео з додаванням до презентації звуку (http://powtoon.com), створення відео з 
тестуванням (http://zaption.com), створення відео з коментуванням (VideoNot.es, 
Zentrick.com), створення анімації (https://explee.com/#), створення відеоуроку 
(http://goclass.com, http://teachem.com)417. 

Для виявлення ставлення студентів до змішаного навчання з використанням 
електронних ресурсів проведено анкетування 132 студентів природничих спеціальностей 
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 
Результати проведеного анкетування засвідчили, що всі студенти (100%) мають доступ до 
сучасних комп’ютерних класів та користуються власними мобільними пристроями 
(смартфонами, планшетами, ноутбуками), проте використовують їх з навчальною метою в 
основному на заняттях, а у позаурочний час – переважно для розваг чи спілкування з 
однолітками в соціальних мережах. До Інтернет-джерел для пошуку відповіді на запитання, 
що виникло на навчальному занятті, іноді звертаються понад 73% респондентів, а близько 
20% – часто звертаються до різних інформаційних джерел з такого приводу. 7% опитаних 
відмітили, що не шукають відповіді на запитання в додаткових джерелах, а 
орієнтуютьсялише на основні посібники, запропоновані викладачем. Про те, що мобільний 
пристрій може допомогти у проведенні навчального дослідження знають майже 32% 

                                                           
416 Морська, Л. І. Інформаційні технології у навчанні іноземних мов. Навч. посібник, с. 119-121. 
417 Фандєєва, А. Є. Змішане навчання як технологія змін і трансформації, с. 3. 
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студентів, але використовують смартфони з цією метою лише 5% респондентів. Значна 
частина студентів (майже 65%) виявили високий рівень обізнаності з інструментами хмарних 
технологій та готовності до їх використання у процесі навчання. Понад 23% майбутніх 
педагогів мають середній рівень підготовки до використання інноваційних технологій, а 
менше 12% слабо володіють інструментами сучасних інформаційних технологій. За 
результатами дослідження можна зробити висновок, що саме ці відсотки респондентів є 
відповідно активними, інертними та пасивними студентами щодо змішаного навчання, 
зокрема до впровадження інтерактивних навчальних курсів у поєднанні з традиційним 
навчанням. 

Нами розроблено авторську систему формування професійно-методичної 
компетентності майбутніх учителів природничих наук освітнього рівня бакалавр на основі 
змішаного типу навчання, структурними елементами змістового компоненту якої є 
інтерактивні курси в системі Мооdle: «Методика навчання біології та хімії», «Методика 
навчання природознавства», «Методика навчання екології та основ здоров’я», «Інноваційні 
технології навчання біології і хімії», «Історія біології», «Еколого-натуралістична діяльність 
школярів». При її моделюванні ми базувались на наступних положеннях. 

1. Професійно-методична компетентність єскладним багатоелементним утворенням, 
що робить малоефективним її формування без чіткого бачення складових компетентності і 
зв’язків між ними. В зв’язку з цим нами враховувалась структура професійно-методичної 
компетентності вчителя природничих наук, зокрема, її ціннісно-мотиваційний, 
індивідуально-особистісний, інформаційно-операційний та комунікативно-діяльнісний 
компоненти.  

2. Розуміння професійно-методичної компетентності як прагнення, готовності і здатності 
вчителя до професійної діяльності на рівні творчості визначає провідну роль в її структурі 
комунікативно-діяльнісного компонента. Саме він забезпечує взаємозв’язок і включення всіх 
інших елементів компетентності у діяльність щодо постановки і вирішення навчально-
методичних проблем. Причому це вирішення немислиме поза інтеграцією знань, умінь та 
інших якостей особистості, їхнього синтезу й застосування у різних зв’язках і поєднаннях. Така 
організація навчального процесу активізує критичне мислення його суб’єктів, що забезпечує 
самостійні та відповідальні дії, а також сприяє самовдосконаленню. Уміння критично 
мислити забезпечує науково-технічний і суспільний прогрес та є запорукою демократії, а 
освіта відіграє в його розвитку першорядну роль.  

3. Успішність реалізації методики змішаного навчання досягається вибором 
оптимальної моделі, а також створенням відповідного освітнім цілям навчального 
середовища, що задовольняє наступні вимоги: 

– раціональний розподіл часу між традиційною роботою в аудиторії та самостійною 
роботою студентів; 

– врахування індивідуальних особливостей та інтересів студентів; 
– різноманітність способів отримання знань та роботи з навчальними матеріалами; 
– забезпечення високого ступеня автономності студентів на шляху досягнення 

навчальної мети. 
4. При розробці проблеми впровадження змішаного навчання науковці, зазвичай, 

абстрагуються від врахування впливу систем живої природи, їх ролі та значення у 
становленні особистості. Тому, на нашу думку, при проектуванні освіти XXI ст. необхідно 
посилити емоційно-ціннісний її компонент, що дозволить сформувати модель поведінки 
людини в контексті біоетичних парадигм, яка забезпечить реалізацію стратегії виживання 
людства в антропно-трансформованому середовища його існування й діяльності. 

Запропоновані курси методичного спрямування, розроблені з урахуванням зазначених 
вище положень, використовувались як у цілісному вигляді (для забезпечення навчання 
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студентів за індивідуальним планом з подальшою оцінкою індивідуальної роботи), так і 
фрагментарно під час роботи в академічній групі (різні види самостійної підготовки, 
перевірки рівня навчальних досягнень студентів, перегляд відеоматеріалів, їх аналіз, 
моделювання власних розробок тощо). Для цього використовувались такі форми і 
засобинавчання, як робота у великих та малих групах; індивідуальна робота; комбіновані 
види роботи; інтеграція безпосереднього та опосередкованого технічними засобами 
спілкування в інтернеті; робота з друкованими та електронними матеріалами; створення 
електронних продуктів. 

Особливе значення у формуванні професійно-методичної компетентності вчителя 
природничих наук мають запропоновані нами наступні прийоми використання 
інтерактивних курсів в умовах змішаного навчання: 

– завчасне опрацювання студентами змісту лекцій з наступним обговоренням 
проблемних і дискусійних питань організації навчально-виховного процесу, створення 
освітнього середовища у сучасних навчальних закладах різних типів тощо на контактних 
годинах (аудиторних заняттях – лекціях), складання та корекція карт знань 
(компетентностей);  

– самостійне опанування змісту лекційного матеріалу (позааудиторна робота), 
перегляд наукового фільму з цієї проблеми (аудиторна робота) з подальшим обговоренням 
відмінності логіки висвітлення проблеми в текстових матеріалах лекції і у фільмі та виявлення 
ставлення до наукової проблеми, постатей учених, їхнього життя та праці. Цей прийом дуже 
ефективний при вивченні навчальної дисципліни «Історія біології», оскільки наявна велика 
база навчальних фільмів історико-наукового та світоглядного змісту. 

– перегляд відео-фрагментів біоетичного змісту (навчальна дисципліна «Еколого-
натуралістична діяльність школярів») з подальшим його аналізом та моделюванням 
методики формування ціннісного ставлення до природи у процесі вивчення біології в 
загальноосвітній школі (визначення теми, при вивченні якої можна застосовувати матеріал, 
обґрунтування на якому етапі уроку, які методи і методичні прийоми доцільно при цьому 
використовувати тощо).  

– перегляд відео-уроків творчих учителів, матеріалів їхніх сайтів чи блогів; дискусія 
щодо оцінки доцільності та ефективності застосування форм, методів і засобів навчання, 
різноманітності способів активізації навчально-пізнавальної діяльності школярів, оцінювання 
навчальних досягнень; розробка власних варіантів планів-конспектів уроків, системи творчих 
завдань тощо. 

– запис відео-фрагментів змодельованих студентами і проведених під час 
дидактичних ігор навчальних занять, їх обговорення й аналіз переваг і недоліків педагогічної 
діяльності, формування відеотеки педагогічного досвіду. 

– онлайн-навчання під час педагогічної практики (перегляд в режимі прямої трансляції 
уроку, лабораторного дослідження, дослідницького практикуму, проектної роботи тощо з 
використанням скайп-зв’язку) та подальше обговорення доцільності та ефективності 
застосування певних форм навчання та колективне оцінювання роботи практиканта. 

Якість розроблених навчально-методичних матеріалів для забезпечення 
функціонування запропонованої системи перевірялась за допомогою експертної її оцінки, 
яку здійснювали вчителі-практики зі стажем роботи понад 15 років. Усі 12 педагогів 
відзначили належний рівень розробки інтерактивних курсів методичного спрямування та 
високо оцінили методичні прийоми їх поєднання з традиційним навчанням. 

Експериментальна перевірка запропонованої системи формування професійно-
методичної компетентності майбутніх учителів природничих наук освітнього рівня бакалавр 
на основі змішаної моделі навчання здійснювалась на базі хіміко-біологічного факультету 
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка у 
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продовж 2017-2018 та 2018-2019 н.р. Після завершення вивчення низки методичних курсів на 
основі змішаного навчання проводилось анкетування студентів. За його результатами за 
ставленням до змішаного типу навчання студенти поділились на 3 групи. 1 групу склали 
активні студенти (79%) – ентузіасти, відкриті для нового досвіду в сучасному інформаційному 
просторі. 2 група студентів (18,5%) виявляли інертність та обережність щодо інтерактивного 
навчання, які ще не впевнені в ефективності змішаної моделі навчання. 3 групу нечисленну 
(2,5%) склали пасивні студенти, тобто такі, які відчувають дискомфорт за змішаного навчання 
й віддають перевагу традиційним методам навчання. 

Студенти називали такі переваги змішаного навчання: ефективне використання часу 
(58%); більший вибір засобів діагностики (45%); виконання частини роботи у звичних 
комфортних умовах (63%); економічність за рахунок скорочення кількості поїздок в 
університет (35%); урахування індивідуальних характеристик студентів в організації взаємодії 
з викладачем (43%). Під час роботи за цією методикою устудентів формуються вміння 
працювати в інформаційному просторі, самостійношукати, відбирати і аналізувати 
інформацію та способи діяльності, представляти результати своєї навчальноїпраці з 
використанням сучасних інформаційних технологій. До труднощів, з якими стикаються 
студенти, віднесено: неефективне управління часом (42%); відсутність самодисципліни (37%); 
технічні проблеми (24%); проблеми співпраці (63%); труднощі у використанні платформи 
електронного навчання (35%). 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Змішане навчання є однією з 
найбільш актуальних освітніх технологій сьогодення, оскільки сприяє формуванню 
випереджувальної адаптації майбутніх фахівців до змінних умов природного та соціального 
середовищ. Його перевагами є: поєднання гнучкості та зручності електронного навчання 
(дистанційного курсу) з емоційно-ціннісним комунікативним середовищем традиційного 
(аудиторного) навчання; інтеграція аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності 
суб’єктів освітнього процесу на основі впровадження і взаємного доповнення технологій 
традиційного, електронного, дистанційного та мобільного навчання за наявності 
самоконтролю студента за часом, місцем, маршрутами й темпом навчання.  

Запропонована система формування професійно-методичної компетентності майбутніх 
учителів природничих наук дозволяє опанувати стратегії та процедури критичного мислення, 
що дає змогу підвищити особистісну ефективність та успішність ухвалених рішень, якість 
надання освітніх послуг. Поєднання аудиторного навчання під керівництвом викладача-
наставника та самостійного онлайн-навчання сприяє персоналізації навчального процесу та 
наближенню його до реальних потреб студентів різних рівнів підготовки. 

Загалом, система змішаного навчання повністю відповідає вимогам концепції 
модернізації сучасної освіти, заснованій на введенні нових навчальних стандартів і 
застосуванні передових технологічних досягнень з метою підвищення якості вищої освіти і 
сприяє успішному досягненню окреслених цілей у професійній підготовці майбутніх фахівців.  

Перспективними напрямками подальших наукових пошуків щодо змішаного навчання у 
вищій школі є шляхи та умови ефективної реалізації цієї моделі навчання відповідно до 
певних спеціальностей, а також потреб та ресурсів освітніх закладів. 
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3.13. Resourcial approach to learning biophysics during the performance of laboratory works  
on geometric optics 

 
3.13. Ресурсний підхід до навчання біофізики під час виконання лабораторних робіт 

з геометричної оптики 
 

Вступ. На початку XXI століття світ не просто змінився, його змінність перетворилася у 
константу історичного процесу, зумовлену науково-технологічним розвитком та збільшенням 
інформаційних потоків, вимагаючи нових підходів до здійснення навчальної діяльності. На 
сучасному етапі цивілізаційний розвиток людства досяг критичної фази; останнім часом 
кризисні явища прийняли глобальний характер. Виявилася і слабка підготовленість 
суспільства до життя в умовах складних нелінійних взаємин, швидких стрибкоподібних змін, 
конфліктних ситуацій. Причина такого положення справ полягає не в науковій або технічній 
відсталості − сучасні технології дозволяють успішно вирішувати складні практичні завдання. 
Суть проблеми − в неадекватному сьогоднішнім реаліям світогляді, мисленні більшості 
людей. Світобачення і діяльність людей визначаються в основному традиціями механістичної 
науки, що добре описує область середніх вимірів, лінійних зв’язків, жорстко детермінованих 
явищ. Зараз, коли людство реально знаходиться в ситуації складних, нелінійних, імовірнісних 
процесів, класична наука більше не може бути достатнім базисом для сучасного світогляду. 

Вихід з критичної для людського суспільства ситуації слід шукати не в подальшій 
експансії технократичної цивілізації, яка вичерпала свій прогресивний ресурс, а на шляху 
вироблення нових орієнтирів розвитку, нових цінностей і формування в масовому порядку 
більш задовільного на сучасному етапі світогляду. Найважливішу роль у формуванні 
світогляду людини грає освіта. Ось чому освіта повинна зараз нести не лише традиційну 
функцію передачі соціального досвіду, але більшою мірою і випереджаючу, превентивну 
функцію − підготовку людини до життя в епоху криз. Зрештою саме якість світогляду здатна 
визначити подальшу долю людства. 

Виходячи з цього, освіта повинна змістити акценти у бік більшої цілісності, гуманізації, 
екологічності. На зміну репродуктивній освіті повинно прийти творче опанування знаннями.  

Головною, стратегічною лінією діяльності є формування творчої особистості через 
ресурсний підхід.  

Нова освітня система в Україні будується на засадах розвитку творчого потенціалу 
людини, спрямованості професійної підготовки на самовизначення, стабільно активну 
життєдіяльність людини у змінних соціальних умовах. 

Модернізаційні перетворення стосуються й проблем підготовки студента, як активної 
особистості, здатної продуктивно використовувати внутрішні та зовнішні ресурси до 
інноваційної діяльності. Швидкий розвиток інформаційного суспільства потребує реалізації 
таких ресурсів.  

Покращити ефективність та результативність навчального процесу ми вбачаємо в 
розробці застосування ресурсного підходу до навчання, зокрема медичної та біологічної 
фізики, що сприятиме всебічному та гармонічному розвитку студентів в умовах становлення 
інформаційного суспільства. 

Навчання повинно бути спрямовано не тільки на засвоєння студентом певної суми 
знань, але й на розвиток його особистості, його пізнавальних і творчих здібностей. Для цього 
потрібні особливі умови, які дозволяють кожному суб’єкту використати власні потенціальні 
ресурси для максимально успішного здійснення процесу навчання.418 

                                                           
418 Суховірська Л. П. (2017): Ресурсний підхід до методики навчання фізики в загальноосвітніх навчальних 
закладах, с. 7. 
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Сформована організація навчального процесу, зокрема, структура навчальних занять, 
система педагогічного оцінювання, мало сприяє створенню умов для прояву і розвитку 
індивідуальності студентів у процесі навчання.  

Таким чином, в даний час назріло і все більше усвідомлюється протиріччя між 
необхідністю створення умов для прояву і розвитку індивідуальності студентіву процесі 
навчання і реальною практикою, яка не забезпечує в достатній мірі умови для цього 
розвитку. 

Теоретико-методологічна основа ресурсного підходу до навчання фізики. У статті 
використані методи дослідження загальнонаукового характеру: теоретичні: ідеалізація та 
формалізація структури і змісту понять ресурсного підходу; системний підхід до 
комплексного дослідження внутрішніх та зовнішніх ресурсів; аналіз, систематизація, 
порівняння та узагальнення результатів аналізу наукової літератури з проблеми 
дослідження. 

Пошук шляхів переходу від репродуктивних форм навчання фізики до дослідницько-
пошукових, спрямованих на формування в студентів уміння працювати з усіма можливими 
освітніми ресурсами, є актуальною проблемою. 

З розвитком цивілізації (продукуванням нових знань, створенням нових технологій, 
систем комунікацій, ускладненням соціальних зв’язків) постійно оновлюються вимоги до 
якості освіти, одним із найважливіших засобів забезпечення якої є інноваційність освітнього 
пошуку.419 

Упровадження в процес навчання фізики сучасних інформаційних технологій потребує 
врахування спеціальних дидактичних підходів, зокрема ресурсного підходу, можливості 
якого в педагогіці аналізували І. П. Гук, В. М. Лізинський, В. І. Лозова, С. О. Микитюк, 
Т. О. Цецоріна. 

Окремі питання навчання фізики на основі освітніх ресурсів розглядали П. С. Атаманчук, 
Ю. П. Бендес, В. П. Вовкотруб, О. В. Ліскович, О. І. Ляшенко, О. С. Мартинюк, 
Н. В. Подопригора, В. Ф. Савченко, М. І. Садовий, О. М. Трифонова, В. Д. Шарко, М. І. Шут. 

Сучасні завдання інформатизації освіти як для системи освіти України, так і для 
інноваційного розвитку суспільства в цілому, відображаються в працях таких українських 
науковців як В. Ю. Биков, А. М. Гуржій, М. І. Жалдак, Ю. О. Жук, В. В. Лапінський. 

Результати дослідження. Трансформаційні процеси, що відбуваються в медичній й 
освітній системі України, передбачають підготовку медичних фахівців здатних мислити 
критично, самостійно опрацьовувати значні об’єми інформації, вміти поновлювати та 
розширювати фахові знання, активно використовувати інформаційно-комунікаційні 
технології навчання. 

Медичні кадри є однією з найважливіших складових ресурсів охорони здоров’я будь-
якої країни, які забезпечують ефективність діяльності медичної сфери в цілому, що робить 
трудовий потенціал пріоритетом у функціонуванні охорони здоров’я як системи, де кадрова 
політика будується з урахуванням національних потреб, оптимальних заходів управління 
персоналом та позитивного світового досвіду. 420 

Поєднання інформаційно-комунікаційних технологій з традиційною методикою 
навчанням біофізики, дозволяє підвищити мотивацію навчання фізики, а також закласти 
міцний фундамент знань з медицини, який дозволить студентам краще засвоїти необхідний 
навчальний матеріал. 

Відповідно до програми навчальної дисципліни «Медична та біологічна фізика» 
напряму підготовки 1201 «Медицина», складеної на основі типової програми, затвердженої 

                                                           
419 Дичківська М. І. (2004): Інноваційні педагогічні технології, с. 8.  
420 Клименко П. М., Ханенко С. М. та ін. (2018): Засади національної стратегії охорони здоров’я України, с. 7. 
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ЦМК з вищої освіти МОЗ України від 3 жовтня 2016 р., яка використовується на кафедрі 
медичної фізики та інформаційних технологій № 2 Донецького національного медичного 
університету передбачено вивчення основ геометричної оптики, що складає основу 
дослідницької діяльності майбутнього лікаря. Опрацьовувати результати медико-біологічних 
досліджень студенти вчаться під час виконання лабораторних робіт «Модель ока за 
Донатом», «Стереоскопічна глибина», «Вивчення заломлюючих властивостей ока».421 

Лабораторні роботи являються одним із обов’язкових видів навчальної діяльності 
студентів з медичної та біологічної фізики, оскільки дозволяють не лише ознайомитися з 
теоретичним матеріалом, але й здобути практичні навички та набути предметні 
компетентності. 

Студенти проводять натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою 
практичного підтвердження окремих теоретичних положень курсу біофізики, набувають 
практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною 
технікою та вимірювальною апаратурою, знайомляться з методикою проведення 
експериментальних фізичних досліджень. 

Одним з найбільш поширених і перспективних напрямків використання інформаційних 
технологій в медичній освіті є системи управління базами даних. Медичні комп’ютерні 
програми дозволяють викладачеві організувати інноваційні види навчальної діяльності, 
розвивати внутрішні ресурси особистості, формувати у суб’єктів навчання системи медичних 
знань на основі теоретичних моделей; опановувати студентами-медиками науковим стилем 
мислення; формувати загальні методи і алгоритми роботи з сучасним медичним програмним 
забезпеченням. 

Розв’язування на заняттях з медичної та біологічної фізики професійно спрямованих 
задач й виконання лабораторних робіт не тільки поліпшує якість професійної складової 
навчання, але й навпаки – наочне застосування абстрагованих фізичних законів, понять і 
процесів, що на практиці проявляються у реальних технічних системах (зокрема при роботі з 
медичною апаратурою), доповнює і систематизує набуті знання з фізики.422 

Одним з найцікавіших питань у біофізиці являється питання про зорове та слухове 
сприйняття. В різні часи існували різні погляди на цю проблему. Виникали найрізноманітніші 
вчення та теорії. Ще атомісти намагалися пояснити ряд явищ, пов’язаних із зоровими та 
слуховими ілюзіями. Й до наших днів вчені ще не розробили єдиної теорії стосовно цих 
питань, але застосовуючи закони та поняття фізики вже багато чого вдалося досягти у галузі 
розвитку наук про зорове та слухове сприйняття. 

Навряд чи можна переоцінити роль зорового та слухового сприйняття в житті людини. 
Якщо людина не має пошкоджень сенсорних систем, то вона за допомогою органу зору 
отримує від 80% до 90% інформації з навколишнього середовища. На слуховий канал 
приходиться 9-18%. Останні 2-11% інформації сприймаються за допомогою органів смаку, 
дотику, запаху, рівноваги, м’язово-суглобного сприйняття та ін. 

В час інформаційного перенавантаження роль зору та слуху стає особливо помітною. 
Останнім часом підмічена тенденція до погіршення зору у дітей і дорослих. Та ж сама 
ситуація із порушеннями слуху. Ці проблеми викликають занепокоєння, адже впливають на 
всі сфери життя людини. Як запобігти цьому? Звичайно без знань в області біофізики цю 
проблему вирішити не можна. Тому найважливіша причина вивчення зорового сприйняття 

                                                           
421 Робоча програма навчальної дисципліни «Медична та біологічна фізика» напряму підготовки 1201 
«Медицина». (2017), с. 5. 
422 Суховірська Л. П., Лунгол О. М., Задорожна О. В. (2019) Системи віртуальних лабораторних робіт з біофізики 
як засоби реалізації принципу професійної спрямованості навчання студентів, с. 144. 
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для людини – це повернення нормального зору та слуху тим людям, які 
мають відповідні дефекти. 

Другою причиною є попередження виникнення цих захворювань. 
Для вирішення цієї проблеми необхідно ще в школі розповідати учням 
про особливості оптичної системи ока, акомодації, а також про шляхи 
перетворення звукової енергії у вусі людини. Учні повинні знати основні 
прийоми для зняття стомленості та комплекс спеціальних вправ для 

покращення зору та слуху. В курсі біофізики студенти та учні можуть зробити самостійні 
висновки про вплив світлових та звукових хвиль на наші органи відчуття на основі законів 
фізики. 

Вивчення зорових ілюзій, кольорового, а також бінокулярного зору відіграє велику роль 
в живописі та архітектурі. Створюються чудові картини, які дають відчуття глибини 
(об’ємності) предметів, гра фарб змушує дивуватися тому, як може змінитися картина при 
різному освітленні. 

Оптична система ока – найдосконаліший оптичний прилад, й вивчення основних 
принципів його роботи є прикладом для створення нових, з мінімальними абераціями 
оптичних приладів.  

Вивчення зорового та слухового сприйняття відіграє велику роль в усіх сферах науки, 
суспільного й особистого життя людини. 

Цікавим для студентів є визначення оптичної сили ока своїх напарників за допомогою 
таблиці Синцова й набору лінз, а також поля зору один одного (для чорно-білих й 
кольорових тонів) за допомогою великого саморобного транспортиру, вздовж якого буде 
переміщуватися предмет (чорний або кольоровий). 

Такі досліди, лабораторні роботи й кількісні розрахунки роблять вивчення зорового 
сприйняття захоплюючим і цікавим, так як студент сам шукає шляхи найкращого розв’язку 
поставленої проблеми, сам виготовляє той чи інший прилад, необхідний у дослідженні 
власного зору або зору його напарника. 

Пропонуємо розглянути ряд лабораторних робіт з медичної та біологічної 
фізики«Модель ока за Донатом», «Стереоскопічна глибина», «Вивчення заломлюючих 
властивостей ока», які є прикладом інтерактивної візуалізація навчального матеріалу. 

Виконання даних робіт дозволяє оптимізувати сприйняття студентами інформації і 
покращити запам’ятовування послідовності етапів практичної реалізації виконання 
експерименту; стимулює активізацію внутрішніх потенціальних ресурсів особистості та 
розвиток психічних когнітивних процесів: уваги (перцептивної, мимовільної, інтелектуальної, 
завдяки використанню різних видів інформації).423 

Лабораторна робота «Модель ока за Донатом» 
Чудовою демонстрацією далекозорості і короткозорості буде модель ока за Донатом, 

яку легко можна виготовити самостійно (рис. 1). Для цього беруть гумовий м’ячик діаметром 
12-15 см й з діаметрально протилежних сторін роблять два отвори, в одне з яких вставляють 
лінзу с фокусною відстанню 13-15 см; а інше заклеюють прозорим папером. Лінзу 
закріплюють на передньому отворі з допомогою гумового кільця, який пришивають або 
приклеюють зовнішнім краєм до м’яча. Кільце фарбують в певний колір, імітуючи радужну 
оболонку ока. 

Демонстрація дії моделі ока за Донатом проводиться в такому порядку: 
1. Модель «нормального» ока розміщують на столику і отримують на «сітчатці» чітке 

зображення нитки розжарення лампи. Тиснемо рукою на м’яч зверху і спостерігаємо 

                                                           
423 Суховірська Л. П (2015): Навчальний програмний засіб з фізики як зовнішній ресурс активізації потенціальних 
можливостей особистості учня під час розв’язування задач, с. 286. 

 
 

Рис. 1 
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погіршення зображення, що відповідає зору короткозорої людини. Такий самий ефект 
отримаємо, якщо замінимо «нормальну лінзу» більш короткофокусною. 

2. Для виправлення зображення перед оком на шляху променя ставимо розсіювальну 
лінзу. Спостерігаємо знову чітке зображення нитки розжарення. 

3. Демонструючи далекозорість, м’яч стискають руками вздовж або замінюють лінзу 
більш довгофокусною. 

4. Ставлять перед моделлю ока на шляху променів відповідну збиральну лінзу і 
показують покращення зображення нитки розжарення лампи. 

Для проведення цієї демонстрації необхідне повне затемнення аудиторії. Доречним 
буде використання дзеркала, розміщеного під кутом до «сітчатки» для того, щоб аудиторія 
могла спостерігати в ньому зміну зображень одночасно з тим, як студент змінює лінзи перед 
моделлю ока й демонструє зображення нитки розжарення на сітчатці короткозорого чи 
далекозорого ока. 

Лабораторна робота «Стереоскопічна глибина» 
Обладнання: фігури, які складають стерео пару, 

олівець. 
Ефект стереоскопічної глибини (тобто відчуття 

об’ємності) виникає тоді, коли людина дивитися на два 
зображення, трохи асиметричні по відношенню одне до 
одного. 

Для демонстрації цього ефекту необхідно студентам 
роздати пари фігур (Рис. 2) і дати наступні вказівки: 

1. Покладіть олівець на малюнок так, щоб його кінчик був точно в місці літери А. 
2. Візьміть олівець за інший кінець і поступово наближайте до очей. Дивіться весь час на 

кінчик олівця! 
3. Замість двох фігур з’явиться 4 в ряд, а потім, коли ви ще більше наблизите до себе 

олівець, середні зіллються в одну. Зупиніть олівець в цій точці і, дивлячись на його кінчик, 
намагайтеся помітити, що середня фігура не плоска, її внутрішнє коло видно набагато 
глибше, ніж зовнішнє. 

Отримати результат в цьому досліді не так просто. Можливо, для декого знадобиться 
більше часу, перш ніж він підбере найкращу відстань від малюнка до олівця, від олівця до 
очей і навчиться добре бачити фігури, дивлячись не на них, а на кінчик олівця. 

Лабораторна робота «Вивчення заломлюючих властивостей ока» 
Мета: вивчити заломлюючі властивості власного ока, дослідити чи має око такий 

акомодаційний недолік як короткозорість або далекозорість, визначити оптичну силу ока. 
Прилади і матеріали: квадратний кусок чорного картону зі стороною 5 см з двома 

дірочками на відстані 2,5 мм одна від одної, білий великий екран, чорна смужка стрічки, 
булавка. 

Нехай у нас є установка, яка 
складається з джерела світла S, діафрагми D 
з двома отворами, й лінзи L за діафрагмою 
(Рис. 3). Коли екран буде знаходитися в 
положенні F, тобто в фокальній площині, то 
ми отримаємо на екрані одне зображення 
джерела світла. Якщо відстань до екрана 
менше, ніж фокусна відстань лінзи – 
положення М1, то отримається два 

зображення (не перехрещені). Два зображення отримуються і в тому випадку, коли відстань 
до екрана більше фокусної – положення М2, але вони будуть перехрещеними. Схема 
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справедлива і для випадку, коли S – горизонтальна лінія, L – оптична система ока, а роль 
екрана відіграє сітчатка. При далекозорості точка F лежить за сітчаткою, при короткозорості–
перед нею, при еметропії–співпадає з сітчаткою. 

Знаючи відстань від оптичного центра ока до сітчатки (a = 16 мм), а такожмаксимальну 
відстань, з якої чітко видно не подвоєну горизонтальну лінію (a1), можна визначити оптичну 
силу власного ока за формулою: 

1

𝑎
+

1

𝑎1
= 𝐷          (∗) 

 
Хід роботи 

1. Станьте приблизно на відстані 120 см від стіни і дивіться на чорну горизонтальну 
лінію одним оком через обидві вертикальні дірочки в картоні. 

2. Зробіть висновок чи точно сфокусоване ваше око до відстані, з якої ви ведете 
спостереження. Якщо ні, то знайдіть таку максимальну відстань (a1), з якої ви бачите чорну 
горизонтальну лінію не подвоєною. Виміряйте цю відстань. Якщо так, то відходьте до тих пір, 
поки лінія не почне подвоюватись. Виміряйте відстань від себе до лінії (a1). 

3. За формулою (*) визначте оптичну силу ока, якщо a = 16 мм. 
Робочою програмою обмеженакількість годин на вивчення теми «Основи геометричної 

оптики» тому, не можливо, охопити весь демонстраційний та експериментальний матеріал в 
аудиторії. Для закріплення вивченого матеріалу, для підвищення зацікавленості студентів й 
для з’ясування викладачем глибини засвоєного матеріалу студентам доцільно проводити 
домашні експерименти, інструкції до деяких розроблені викладачами кафедри. 

Висновки. Модернізаційні перетворення стосуються й проблем підготовки студента, як 
активної особистості, здатної продуктивно використовувати внутрішні та зовнішні ресурси до 
інноваційної діяльності. Швидкий розвиток інформаційного суспільства потребує реалізації 
таких ресурсів.  

Покращити ефективність та результативність навчального процесу ми вбачаємо в 
розробці застосування ресурсного підходу до навчання, зокрема медичної та біологічної 
фізики, що сприятиме всебічному та гармонічному розвитку студентів-медиків в умовах 
становлення інформаційного суспільства, тому що медичні кадри є однією з найважливіших 
складових ресурсів охорони здоров’я будь-якої країни. 

Навчання повинно бути спрямовано не тільки на засвоєння студентом певної суми 
знань, але й на розвиток його особистості, його пізнавальних і творчих здібностей. 

Поєднання інформаційно-комунікаційних технологій з традиційною методикою 
навчанням біофізики, дозволяє підвищити мотивацію навчання фізики, а також закласти 
міцний фундамент знань з медицини, який дозволить студентам краще засвоїти необхідний 
навчальний матеріал. 

Лабораторні роботи являються одним із обов’язкових видів навчальної діяльності 
студентів з медичної та біологічної фізики, оскільки дозволяють не лише ознайомитися з 
теоретичним матеріалом, але й здобути практичні навички та набути предметні 
компетентності. 

Студенти проводять натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою 
практичного підтвердження окремих теоретичних положень курсу біофізики, набувають 
практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною 
технікою та вимірювальною апаратурою, знайомляться з методикою проведення 
експериментальних фізичних досліджень. 

Запропоновані лабораторні роботи не тільки розвивають вміння і навички, а також 
підвищують мотивацію навчання й зацікавленість студентів як у вивченні матеріалу з теми, 
так і у збереженні власного здоров’я. 
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3.14. Psychological education of Elementary School pupils in the innovative  
educational technology "Ecology and Dialectics" 

 
3.14. Психологическое просвещение младших школьников в инновационной  

педагогической технологии "Экология и диалектика" 
 
Глубинная, стержневая задача современной школы, формирующей гражданина, 

состоит в активной и продуктивной помощи учащимся в их жизненном самоопределении, 
как в познавательно-профессиональном, так и в личностном планах. Психологической 
основой оптимального жизненного самоопределения общепризнанно считается Я-
концепция. Её рассматривают как относительно устойчивую, в разной степени осознанную, 
переживаемую как неповторимую систему представлений человека о самом себе, а так же 
оценку этих представлений, которая обуславливает поведение человека, его деятельность и 
общение с другими людьми. Я-концепция – сложный феномен; ее составляющие 
охватывают как внешние, телесные так и внутренние, психические качества человека (Я-
физическое и Я-психическое), отражают временные изменения (Я-прошлое, Я-текущее, Я-
будущее) и возможные, предполагаемые качества (Я-идеальное, Я-фантастическое). В Я-
концепции выделяются и сложные, интегративные элементы, отображающие представление 
человека о собственном месте, роли, значении в системе многообразных связей с 
окружающим природным и социальным миром (например, Я-в семье, Я-в природе, Я-в 
группе друзей, Я-в этногруппе, Я-в стране и т.д.). Формирование таких сложных элементов Я-
концепции не должно быть спонтанным и требует активного участия школы. Многие 
психологи и педагоги убеждены, что основой формирования содержательной, 
динамической и действенной Я-концепции должно стать осуществляемое уже с начальной 
школы (а желательно и с дошкольного возраста) содержательное и многоплановое 
психологическое просвещение учащихся.  

Психологическое просвещение имеет целью обеспечения высокой психологической 
культуры личности и представляет собой явление сложное и многогранное, которое может 
быть рассмотрено на четырех взаимосвязанных и взаимообусловленных уровнях: широком 
социальном, широком и узком педагогическом и конкретно профессиональном. На широком 
социальном уровне психологическое просвещение представляет собой овладение 
личностью психологическим компонентом социально-исторического опыта в результате 
действия как стихийных, так и организованных факторов. На широком педагогическом 
уровне психологическое просвещение – это специально организованное формирование 
психологической культуры личности, как детей, так и взрослых. На узком педагогическом 
уровне психологическое просвещение представляет собой специально-организованную 
учебно-воспитательную работу по формированию психологической культуры 
подрастающего поколения. На конкретно-профессиональном уровне психологическое 
просвещение – одно из направлений деятельности практических психологов424. 

В инновационной педагогической технологии "Экология и диалектика" учебный 
предмет "Я – Человек" рассматривается как элемент широкого педагогического подхода к 
психологическому просвещению и представляет собой начальный этап в целенаправленной 
учебно-воспитательной работе по формированию у школьников высокой психологической 
культуры.  

Что же представляет собой психологическая культура человека, каково ее 
происхождение и показатели? В наиболее общем виде психологическая культура личности 
может рассматриваться как один из результатов её социализации, который возникает в 
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результате действия как стихийных, так и целенаправленно организованных факторов. В 
соответствии с этим, необходимо выделять два уровня психологической культуры – 
житейский и научный. В основе житейского уровня психологической культуры личности 
лежат непосредственные жизненные представления и впечатления человека. Этот уровень 
психологической культуры является результатом стихийного накопления соответствующего 
жизненного опыта, который, конечно, может быть в виде "житейской мудрости и 
человеколюбия", но, к сожалению, психологический жизненный опыт молодого поколения, 
особенно в нынешних реалиях, чаще всего бывает недостаточным или даже негативным. 
Поэтому высокая психологическая культура на жизненном уровне возникает крайне редко и 
имеет преимущественно эмоционально-интуитивную природу. Научный уровень 
психологической культуры личности предусматривает наличие достаточно 
систематизированных теоретических знаний и является результатом целенаправленной 
учебно-воспитательной работы. В зависимости от целей этой работы, психологическая 
культура может быть общей или профессиональной. Общая психологическая культура 
предусматривает владение достаточными психологическими знаниями и умениями, 
необходимыми для решения психологических проблем вне профессиональной 
деятельности. Профессиональная психологическая культура является необходимым 
элементом профессиограммы специалистов, которые работают в отрасли "человек – 
человек" (продавцы, учителя, врачи и т.д.). Понятно, что всем людям, вне зависимости от 
профессии, необходимая общая психологическая культура, и именно она становится целью 
психологического просвещения в общеобразовательной школе.  

Учитывая отмеченное выше и базируясь на современных представлениях 
отечественной психологии о сущности и структуре личности, высокую общую 
психологическую культуру личности можно определить как сложное интегративное 
свойство личности, которое обеспечивает своевременное и оптимальное решение всех 
личных и межличностных вопросов психологического содержания, которое базируется на 
искренней направленности на человека и глубокой убежденности в ценности 
человеческой личности и значимости всех ее проявлений425. В соответствии с этим высокую 
психологическую культуру личности рассматривают как результат взаимодействия 
различных элементов её психологической структуры – эмоционального, интеллектуального и 
практически-действенного. Эмоциональный компонент представляет собой наличие 
глубоких, разнообразных и стойких высших чувств, которые возникают при восприятии и 
осознании человеческой личности; искреннее уважение к личности человека, самоуважение 
и самокритичность; содержательный интерес к духовному миру других людей и своему 
собственному. Интеллектуальный компонент заключается во владении научными 
психологическими знаниями и достаточном уровне развития умений их использования; 
умении самостоятельно приобретать такие знания, психологической наблюдательности, 
склонности к самообразованию в сфере психологии. Практически-действенный компонент 
состоит в готовности к активному утверждению в деятельности ценности и достоинства 
человеческой личности; навыков своевременного и адекватного решения разнообразных 
жизненных ситуаций; умении понимать других людей и самого себя; потребности и умении 
в повышении уровня собственной психологической культуры. 

Понятно, что на различных этапах формирования психологической культуры 
школьников учебно-воспитательные задачи, связанные с её компонентами, соотносятся по-
разному. В начальной школе ведущими являются задачи по формированию эмоционального 
и практически-действенного компонентов, потому что без базисного уважения к личности 
человека, без наличия элементарных навыков общения и самопознания психологическая 
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культура человека в принципе не возможна. Именно этим заданием в первую очередь и 
посвящён учебный предмет "Я – Человек" в начальной школе. Естественно, что содержание 
этого предмета содержит в себе и элементы интеллектуального компонента – определенные 
психологические знания, но они предлагаются школьникам лишь на уровне представлений, 
конкретных образов, знакомых жизненных ситуаций. В связи с этим хочется особенно 
предостеречь учителей от попыток вводить в процесс обучения строгие определения тех или 
иных психологических понятий, это будет значительно позже – в старших классах. Исходя из 
сущности и компонентов психологической культуры личности, формулируется и конкретная 
цель психологического просвещения в процессе изучения учебного предмета "Я – Человек" в 
начальной школе. Такой целью является: формирование у младшего школьника отношения 
к себе как к человеку, представляющему собой неповторимое сочетание биологических и 
психических качеств, включенному в многоплановые связи с окружающим миром, 
способному к активным преобразованиям, как самого себя, так и окружающего мира и 
несущему моральную ответственность за результаты этих преобразований. 
Достижение такой сложной и многоплановой цели возможно лишь за счёт выделения и 
реализации нескольких органически взаимосвязанных частных задач: 

1. Вооружить школьников знаниями о некоторых биологических особенностях 
человека: строении и функционировании основных систем его органов. Стимулировать на 
этом основании возникновение и развитие потребности в самоанализе и 
самосовершенствовании своего тела, его закаливании и тренировке, выполнении правил 
гигиены, формировании элементарных умений по оказанию простейшей медицинской 
помощи. 

2. Сформировать на образно-эмоциональном уровне начальные представления 
школьников об основных проявлениях психики человека (мотивы, потребности, самооценка, 
общение, познавательные процессы, темперамент, характер и др.). Стимулировать на этом 
основании возникновение и развитие потребности в самоанализе и самосовершенствовании 
своих психологических качеств. Обеспечить убеждённость школьников в приоритете 
психологической, духовной красоты человека. 

3. Познакомить школьников с основными вехами становления материальной и 
духовной культуры человечества. Стимулировать на этой основе потребность в личной 
творческой созидательной деятельности. 

4. Формировать уважение к личности и достоинству других людей, развивать 
убеждённость в недопустимости причинения физическому и психическому здоровью какого 
бы то ни было вреда. 

Данная общая цель и частные задачи в каждом классе приобретает свою 
конкретизацию. 

Основная концептуальная идея учебного предмета "Я – Человек" заключается в том, 
что важнейшее отличие человека от животных связано с его способностью к осознанной, 
творческой деятельности. Однако, к сожалению, довольно часто это творчество приводит не 
к положительным, а к негативным результатам. Учебный предмет "Я – Человек" как раз и 
направлен на формирование у учеников позиции осознанного позитивного творчества и 
активного противодействия различным негативным проявлениям.  

В соответствии с данной идеей, на первом году изучения учебного предмета "Я – 
Человек" (в первом классе) ученики рассматривают и анализируют некоторый эталон 
красивого человека. Красивого, естественно, не только внешне, но и внутренне, причем с 
безусловным доминированием, приоритетом красоты внутренней, поведенческой, 
психологической. Поэтому учебный предмет "Я – Человек" в первом классе и имеет 
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подзаголовок "Человек красивый"426. Здесь анализируется определенный образ как внешне, 
так и внутренне красивого человека для того, чтобы в итоге этот эталон стал идеалом для 
школьников. При этом в качестве отправного момента избрано известное утверждение 
А. П. Чехова: "В человеке всё должно быть прекрасным: и лицо, и одежда, и душа, и мысли" 
– но в процессе изучения учебного предмета необходимо привести школьников (именно 
привести, а не просто декларировать!) к мысли, что при всей значимости внешней красоты 
человека, красота внутренняя, красота души приоритетна. Эта мысль должна естественным 
образом появиться у самих школьников, должна стать их собственным интеллектуальным и 
эмоциональным открытием, и затем она составит основу по-настоящему действенных 
убеждений. Исходя из этого, цель изучения учебного предмета "Я – Человек" в первом 
классе заключается в том, чтобы на основании овладения знаниями о проявлениях внешней 
(физической) и внутренней (духовной) красоты человека формировать у школьников 
потребность ориентироваться на них как идеал, воспитывать убежденность в приоритете 
внутренней красоты, развивать содержательный интерес и уважение к людям. А 
необходимые результаты обучения в первом классе состоят в следующем.  

Учащиеся должны: 
– осознать смысл понятия "внутренняя красота человека" как совокупности 

психологических качеств, которые проявляются в поступках и во всем поведении;  
– приобрести уверенность в том, что внутренняя красоту красота добрых чувств важнее 

красоты внешней (хотя пренебрегать последней не следует); 
– научиться распознавать в собственном поведении и поведении других людей как 

позитивные, так и негативные черты: трудолюбие и лень, смелость и трусость, верность и 
измену, правдивость и лживость – с тем, чтобы подражать позитивным образцам поведения; 

– почувствовать значимость речи вообще и родной речи в особенности, понимать, 
сколь велико воздействие речи на людей, захотеть совершенствовать свою собственную 
речь, научиться правильно ею пользоваться, формировать навыки речевого этикета; 

– задуматься о том, что такое "красивая жизнь" и, более того, о том, что для человека в 
жизни наиболее важно; начинать ориентироваться на уровне образного мышления в 
системе жизненных ценностей; 

– осознать личную ответственность за прирученных животных, проникнуться 
сочувствием к бездомным собакам и кошкам и желанием помочь; научиться позитивно 
воспринимать вообще все живые существа; 

– видеть красоту в человеческом теле и спокойно, без каких-либо усмешек 
воспринимать обнаженные и полуобнаженные фигуры, встречающиеся в произведениях 
живописи и скульптуры; 

– стараться за счет физкультуры, режима питания, ухода за своим телом поддерживать 
его в хорошей форме; 

– уметь распознавать и использовать выразительные движения лица и тела в целом 
(жесты, позы, мимику, походку, танец); 

– следить за собственной одеждой, учиться аккуратно и со вкусом одеваться, 
распознавать национальность, профессию, возраст людей по их одежде, иметь 
элементарные навыки по уходу за собственной одеждой. 

Содержание учебного предмета "Я – Человек" в первом классе представлено в темах: 
Тема 1: Красота и выразительность человеческого тела. Тема 2: По одёжке встречают… 
Тема 3: Красота и выразительность человеческого лица. Тема 4: Эта знакомая и незнакомая 
речь. Тема 5: Красота и выразительность человеческой речи. Тема 6: Дай, Джим, на счастье 
лапу мне…Тема 7: О чувстве добрых, о красоте внутренней. Тема 8: Подвиг. 
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Необходимо ещё раз подчеркнуть, что при изучении учебного предмета "Я – Человек" 
в первом классе анализ красоты человека не является безотносительным, он обязательно 
предусматривает сопоставление учениками рассмотренных качеств красивого человека с 
собственными качествами. Такое сопоставление в окончательном итоге должно привлечь 
интерес ученика к самому себе и дать толчок к самоанализу, самосовершенствованию, 
саморазвитию. Поэтому во втором и третьем классах учебный предмет "Я – Человек" имеет 
подзаголовок "Сотвори себя"427,428. Здесь ученик получает возможность продолжить, 
углубить и расширить свои размышления о самом себе, сделать первые шаги в создании 
самого себя. Создании, снова-таки, в двух аспектах – физическом и психическом.  

В соответствии с таким подходом во втором классе школьникам предоставляется 
необходимая начальная информация об анатомии, физиологии и гигиене собственного тела, 
о его закалке и тренировке и о самых простых приемах первой медицинской помощи. 
Соответственно, цель изучения учебного предмета "Я – человек"1 во втором классе 
заключается в том, чтобы на основании овладения начальными знаниями о строении и 
работе организма человека формировать потребность в правильной организации жизни, 
которая обеспечивает необходимый уровень физического здоровья; развивать 
гигиенические потребности и навыки; сформировать начальные умения первой 
медицинской помощи. Необходимые же результаты обучения во 2 классе состоят в 
следующем. 

Учащиеся должны: 
– почувствовать самоценность человека, необходимость уважения к биологической и 

психической жизни людей; недопустимость нанесения какого-либо вреда человеку, его 
биологическому и психическому здоровью 

– проявить интерес к строению и функционированию человеческого организма, 
почувствовать потребность в изучении собственного тела, обратить внимание на его 
состояние и работу; 

– понимать взаимозависимость и взаимосвязь всех систем органов человека и, на этом 
основании, единство и целостность закаливающих мероприятий; 

– знать в общих чертах строение и важнейшие особенности работы органов движения, 
дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, регулирования (нервная система, 
органы чувств); 

– понимать биологическую сущность репродуктивной функции человека, проявляя 
тактичность и деликатность в вопросах с ней связанных;  

– осознавать приоритетность нравственных, психологических аспектов деторождения; 
– знать правила личной гигиены (в частности, ухода за кожей, волосами ногтями, 

зубами) и выполнять эти правила; 
– иметь представление о профилактике некоторых заболеваний (в частности, 

переутомления, желудочно-кишечных и простудных заболеваний) и систематически 
заниматься этой профилактикой в отношении самого себя 

– иметь навыки по оказанию медицинской помощи в относительно несложных 
ситуациях (в частности, при порезах, легких кровотечениях, ушибах, небольших ожогах и 
обморожении); 

Содержание учебного предмета "Я – Человек" во втором классе представлено в темах: 
Тема 1: Каково строение нашего тела и как оно работает? Тема 2: Что покрывает тело? 
Тема 3: Как мы двигаемся? Тема 4: Зачем и как мы дышим? Тема 5: Как происходит питание? 

                                                           
427 Тарасов, Л. В., Тарасова, Т. Б. Я – Человек. Сотвори себя: Анатомия и физиология. 121 с. 
428 Тарасов, Л. В., Тарасова, Т. Б. Я – Человек. Сотвори себя: Психология. 174 с. 



335 

Тема 6: Для чего нужная кровь? Тема 7: Откуда берутся дети? Тема 8: Что делает нервная 
система?  

В соответствии с общей направленностью учебного предмета "Я – Человек" на 
формирование психологической культуры младших школьников, на их самопознание и 
саморазвитие, в третьем классе внимание учеников, по существу, в первый раз 
целенаправленно обращается на их внутренний, психический, личностный мир429. У 
школьников на конкретно-образном уровне формируются первые представления о 
важнейших проявлениях психической жизни: познавательных процессах, потребностях, 
мотивах, мечтах, самооценке, жизненных ценностях, характере и др.; о проявлениях 
человеческой личности в общении с близкими людьми: родителями, друзьями, учителями. 
Поэтому цель изучения учебного предмета "Я – Человек" в третьем классе заключается в 
том, чтобы на основании усвоения первичных представлений о важнейших свойствах 
человеческой личности и их проявлениях, формировать содержательный интерес и 
искреннее уважение к духовному миру человека; создавать начальные умения в понимании 
других людей и самого себя; развивать потребность в самопознании и 
самосовершенствовании; воспитывать моральные качества, необходимые в общении с 
другими людьми. Необходимые результаты обучения в 3-м классе состоят в следующем. 

Учащиеся должны: 
– почувствовать самоценность человека, необходимость уважения к биологической и 

психической жизни людей, недопустимость нанесения какого-либо вреда человеку, его 
биологическому и психическому здоровью; 

– проявлять интерес к психологическому миру человека, уважение к духовной жизни и 
психологическим особенностям других людей; 

– заинтересоваться собственными психологическими проявлениями, приобрести 
потребность в самоконтроле, самоанализе, саморазвитии; 

– получить первичные представления на образно-эмоциональном уровне об основных 
проявлениях психики человека (личность, самосознание, самооценка, потребности, мотивы, 
жизненные ценности, стремления, цели, чувства, воля, характер); 

– получить первичные представления об основных закономерностях общения между 
людьми, культуре общения; захотеть следовать требованиям культуры общения, 
взаимодействуя с родителями, учителями, друзьями, посторонними взрослыми, 
незнакомыми сверстниками; 

– получить первичные представления о внимании, восприятии, памяти, мышлении, 
воображении; 

– приобрести потребность к практическим действиям по закаливанию воли, 
воспитанию характера, борьбе с рассеянностью, тренировке памяти, развитию воображения. 

Содержание учебного предмета "Я – Человек" в третьем классе представлено в темах: 
Тема 1: Что мы будем изучать? Тема 2: Как мы познаём мир? Тема 3: Какой я? Тема 4: Что 
нам нужно в жизни? Тема 5: Что такое воля и волевой человек? Тема 6: Что и как мы 
переживаем? Тема 7: Чем различается поведение людей? Тема 8: Мои отношения с другими 
людьми – какие они? 

В итоге трёх лет изучения учебного предмета "Я – Человек" у учеников постепенно 
формируется  осознание того, что по-настоящему красивый человек – это тот, который живет 
не только для себя, но и для других, приносит пользу и радость другим людям, оставляет 
после себя добрый след на Земле, в памяти людей. Развитию и углублению этой важнейшей 
мысли и посвящен учебный предмет "Я – Человек " в четвёртом классе, где он имеет 
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подзаголовок "Всё остается людям"430. Здесь ученики знакомятся с творчеством на благо 
людей, во имя Родины, постепенно осознают наивысшую цель человеческой жизни – 
служение другим людям, своему народу: нынешним и грядущим поколениям. Всё, чем 
человек пользуется сегодня, оставлено "в наследство" многими поколениями 
предшественников: и ближайший родственников и далеких незнакомых предков; 
необходимо учиться ценить это и разумно пользоваться этим. В свою очередь, человек не 
может зря прожить свою жизнь, растратить его на пустяки или негативные поступки, он 
должен создать что-то полезное для людей, которые живут рядом с ним, и оставить что-то 
полезное тем, кто будет после него. Эту идею можно было бы кратко сформулировать так: 
предки – нам, мы – потомкам. На наш взгляд, именно такой вектор в рассмотрении 
проблемы преемственности поколений должен сыграть существенную роль в преодолении 
потребительской жизненной позиции, которая, к сожалению, довольно активно 
распространяется сейчас среди молодежи. Поэтому цель изучения предмета "Я – Человек" в 
четвёртом классе заключается в том, чтобы на основании усвоения знаний об основных 
этапах и достижениях развития художественной и технической культуры человечества, 
формировать содержательный интерес к искусству, науке и технике; стимулировать развитие 
искреннего уважения к творческим силам человека; закладывать начальные умения в 
самостоятельном создании ценных предметов художественной и технической культуры; 
развивать потребность в самосовершенствовании в области творческого труда; воспитывать 
убеждённость в том, что истинное призвание человека в создании ценных продуктов труда. 
А необходимые результаты обучения в четвёртом классе состоят в следующем. 

Учащиеся должны: 
– воспринимать деятельность на благо других людей, на благо Родины как главную 

цель человеческой жизни; рассматривать эту цель в эмоциональном плане как собственную, 
которая по-настоящему будет реализована в будущем, но в определенной мере может 
начать выполняться уже теперь, в детском возрасте; 

– познакомиться с тем, как постепенно, из поколения в поколение люди 
преобразовывали свой мир, устраивая и обустраивая жилища и возводя целые города, 
постигая тайны многих ремёсел, совершенствуя способы перемещения по планете и 
способы связи между собой на расстоянии, творя произведения искусства, погружаясь в мир 
музыки и театра, создавая книги; 

– осознать, что вещи, которыми мы пользуемся сегодня, были созданы нашими 
предками (близкими и дальними) и оставлены нам как бы в наследство, и что мы должны не 
просто попользоваться этим наследством, но и приумножить его, пойти дальше – ведь 
необходимо подумать о будущем страны, о будущих поколениях, о том, что мы сами 
оставим после себя свои потомкам; 

– сделать два важных внутренних выбора (или подойти к ним): 1) выбор не в пользу 
человека-потребителя, а в пользу человека-созидателя, 2) выбор не в пользу человека-
слепого исполнителя, а в пользу человека-творца; 

– приобрести потребность уже сегодня как-то участвовать в общественно полезной 
деятельности; 

– чаще задумываться о том, каким станет наш мир в будущем, каким хотелось бы, 
чтобы он стал. 

Содержание учебного предмета "Я – Человек" в первом классе представлено в темах: 
Тема 1. Человеку нужно жилище. Тема 2. Люди строят города. Тема 3. Люди-мастера. 
Тема 4. Каково в дому, таково и самому. Тема 5. Ездим, плаваем, летаем. Тема 6. Общаемся 
на расстоянии. Тема 7. Не хлебом единым. 

                                                           
430 Тарасов, Л. В., Тарасова, Т. Б., Анохин Е. В. Я – Человек. Всё остаётся людям. 117 с. 



337 

И содержание и методика обучения учебному предмету "Я – Человек", построены в 
соответствии с психолого-педагогической формулой и основополагающими принципами 
инновационной образовательной технологии "Экология и диалектика".  

На рубеже столетий на постсоветском пространстве возникла объективная 
необходимость кардинальной модернизации существующей системы образования. В 
педагогической психологии и педагогике развернулась активная разработка новых 
теоретических подходов и практических решений этой проблемы. Одним из таких 
решений стала экспериментальная педагогическая технология "Экология и диалектика", 
созданная профессором Л. В. Тарасовым431. Он объединил вокруг себя группу педагогов-
энтузиастов разных специальностей (Е. Н. Филатов, А. Н. Митин, А. Г. Мордкович, 
В. А. Гусев, Г. Г. Дядченко, Л. Г. Петерсон, Н. В. Кочубей, А. Т. Поглазова, Т. Б. Баранова, 
Н. В. Зимнухова, Е. Б. Серегина и другие) и стал руководителем широкомасштабного 
эксперимента по практической отработке и апробации содержания и методики 
технологии. В эксперименте принимали участие более 200 школ России, Украины и 
Казахстана. В Украине был разработан отдельный вариант технологии, 
ориентированный на национальные и региональные особенности страны, который 
получил и особое название – "Экология и развитие", и в режиме региональных 
экспериментов отрабатывался в 32 школах (города Киев, Харьков, Николаев, Сумы, 
Ахтырка, Севастополь и другие). 

Исходными теоретическими позициями педагогической технологии "Экология и 
диалектика" стали утвердившиеся в психологии утверждения о повышении 
развивающего эффекта обучения за счет активизации зоны ближайшего развития 
(Л. С. Выготский) и о закономерностях и направлениях психического развития и 
формирования личности ребенка (А. Н. Леонтьев, Г. С. Костюк, С. Д. Максименко). 
Технология строилась и реализовывалась на основе творческой интеграции и 
продуктивного развития большинства актуальных и перспективных психолого-
педагогических идей и методических решений того времени. В соответствии с 
классификационными параметрами педагогических технологий по Г. К. Селевко 
педагогическая технология "Экология и диалектика" может быть описана как 
общепедагогическая, природосообразная, развивающая, гуманистическая, личностно-
ориентированная432. Основные психолого-педагогические позиции технологии "Экология и 
диалектика" представлены в виде её формулы и принципов 433, 434.  

Формула технологии "Экология и диалектика" состоит в том, что развивающий 
эффект обучения устойчиво возрастает при совместной продуктивной деятельности 
учителя и учащихся в зонах их ближайшего развития, решающим условием возникновения 
и саморазвития которой является использование учебников (источников учебной 
информации), ориентированных прежде всего на личность ученика, а учитель использует 
их как основу для разработки собственной системы уроков, которая наилучшим образом 
учитывает конкретные особенности учебно-воспитательного процесса.  

Существенно, что здесь речь идет не просто о продуктивной деятельности 
учащихся (которая, как известно, нуждается в постоянном управлении извне и без него 
затухает), а об обладающей способностью самоподдерживаться и саморазвиваться 
совместной продуктивной деятельности учителя и учащихся. А чтобы этот 

                                                           
431 Тарасов Л. В. Школа "Экология и диалектика", 690 с. 
432 Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий, с. 269-273.  
433 Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий, с. 269-273.  
434 Тарасов Л. В. Школа "Экология и диалектика", с. 98-126. 
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самоподдерживающийся процесс возник и смог развиваться, должны использоваться 
учебники нового типа. 

Из этой формулы вытекают и четыре принципа технологии "Экология и развитие": 
принцип интеграции, принцип гуманитаризации, принцип нелинейности, принцип 
разведения уровней.  

Принцип интеграции: 
Содержание учебного материала и форма, в какой он предлагается учащимся, 

должны быть такими, чтобы формировать целостное видение мира, где всё 
взаимосвязано, все разграничения условны и подвижны. Каждый учебный предмет 
рассматривается как обладающее своими особенностями "окно" в реальный мир, 
окружающий и включающий в себя учащегося. Принципиально важную роль играют 
интегративные предметы, или предметы-комплексы, каждый из которых охватывает 
несколько научных областей. 

В соответствии с принципом интеграции необходимо добиваться, чтобы учащийся 
осознавал мир не как набор формальных схем, функционирующих по некоторым жестко 
определённым правилам, а как совокупность великого множества диалектически 
взаимосвязанных процессов, развивающихся и затухающих по вероятностным законам. 
Заметим, что принцип интеграции существенно выходит за рамки идеи межпредметных 
связей, поскольку требует "привязки" каждого учебной дисциплины к реалиям окружающего 
мира и тем самым противостоит характерной для традиционной школы формализации и 
схематизации учебных предметов. Наиболее глубокое выражение данный принцип находит 
в интегративных учебных предметах. 

Принцип гуманитаризации: 
Содержание учебного материала и форма, в какой он предлагается учащимся, 

должны быть такими, чтобы формировать у учащегося позицию не равнодушного 
стороннего наблюдателя, а активной и ответственной личности, которая осознаёт 
себя частью природного и социального мира и с заинтересованностью изучает этот мир 
"изнутри". Важно чтобы получаемая учащимся информация становилась для него 
личностно-значимой и способствовала как экологизации ("сейчас" может откликнуться 
"потом"), так и планетаризации ("здесь" может откликнуться "там") его сознания. 

Принцип гуманитаризации подчеркивает необходимость гуманитарного воспитания 
учащихся при изучении любых школьных предметов – не только относящихся к 
гуманитарному циклу, но и относящихся к естественно-математическому циклу. В 
соответствии с данным принципом необходимо добиваться, чтобы учащийся почувствовал 
себя живой частичкой многообразного и в то же время единого мира, как бы участником 
совершающихся в мире процессов, преемником тех, кто жил раньше, предком по 
отношению к будущим поколениям. Принцип гуманитаризации ориентирован не на простое 
декларирование каких-либо истин, а на самостоятельное, личностно-окрашенное "открытие" 
учащимися для себя этих истин за счёт активизации  их эмоциональной сферы (удивление, 
недоумение, любопытство, сопереживание и др.). 

Анализируя принцип гуманитаризации, можно условно выделить в нем несколько 
граней: грань личностного восприятия (это касается лично меня), грань сопричастности 
(этого достигли люди, значит, это доступно и мне), грань глобального восприятия (это 
нужно знать всем, а значит и мне), грань ориентации на консенсус (я могу поставить себя на 
место других и не должен считать свою точку зрения единственно и полностью верной), 
грань личной ответственности (я отвечаю за последствия своих действий для людей и 
природы). 

Принцип нелинейности: 
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Процесс изучения тех или иных разделов программы нелинеен в том смысле, что 
является также процессом предварительного ознакомления с последующими разделами и 
процессом более глубокого усвоения предшествовавших разделов. При изучении того или 
иного круга представлений (понятий) следует в порядке далекой пропедевтики выходить 
"вперед" (на представления, подлежащие изучению позднее) и одновременно необходимо 
возвращаться "назад", к рассматривавшимся ранее представлениям, чтобы усвоить их 
на более глубоком уровне. 

Принцип нелинейности противостоит традиционному выстраиванию процесса 
обучения в виде "лестницы", на каждой "ступеньке" которой познавательный процесс 
всякий раз якобы достигает завершенности. Принцип нелинейности требует, чтобы на общее 
поступательное восхождение по "лестнице познания" накладывались "броски" как вперед (в 
порядке далекой пропедевтики), так и назад (возвращение с выходом на более глубокий 
уровень понимания). Данный принцип отражает диалектику перехода от простого к 
сложному – когда сложное начинает формироваться уже на уровне простого, а простое 
приобретает более глубокий смысл при рассмотрении с позиции сложного. Здесь уместно 
вспомнить известную теорему К. Гёделя, согласно которой более глубокое понимание того 
или иного круга вопросов достигается при условии выхода за рамки этого круга, т.е. при 
переходе к более широкому кругу вопросов.  

Принцип разведения уровней: 
В учебном процессе целесообразно развести уровень предложения (обратите 

внимание на глагол: не подачи, а именно предложения!) учебного материала учащимся и 
уровень воспроизведения учащимися усвоенного учебного материала. Уровень 
предложения материала должен заведомо превосходить уровень его воспроизведения и 
быть одинаковым для всех. Тогда как уровень воспроизведения должен быть, по 
возможности, дифференцированным (с учетом индивидуальных особенностей 
личностного и интеллектуального развития учащегося). 

В соответствии с этим принципом всем учащимся предлагается много и разного 
(реализуются равные стартовые возможности для всех), а каждому учащемуся 
предоставляется возможность взять из предложенного столько, сколько он сегодня в 
состоянии усвоить, взять в первую очередь то, что ему сегодня более понятно и интересно.  

Заметим, что принцип разведения уровней был выдвинут В. В. Фирсовым еще в конце 
80-х годов прошлого столетия. К сожалению, он до сих пор не нашел широкого применения 
в педагогической практике. Слишком силён стереотип, согласно которому учебник требуется 
"проходить" и притом фактически в полном его объеме. К тому же до сих пор школьные 
учебники остаются строго дозированными "островками" информации, предназначенными 
для усвоения всеми учащимися независимо от особенностей развития.  

Разумеется, разведение уровней ни в коем случае не предполагает анархию в 
обучении и не лишает учителей и родителей возможности контроля за обязательными 
для всех школьников результатами обучения. Во-первых, это чётко определённые и 
утверждённые государственные стандарты начального образования, которые должны 
быть достигнуты в обязательном порядке всеми учениками. Но есть и второй, более 
высокий и тоже обязательный для всех учащихся, уровень результатов, который 
задаётся содержанием учебной дисциплины "Я – Человек". Сверх этих уровней ученики 
будут "брать" учебной информации столько, сколько захотят и сколько смогут. А вот 
чтобы и захотели, и смогли, в организации учебного процесса нельзя ничего упускать, 
ученикам необходимо показывать много и разнообразной учебной информации, и давать 
им её "пробовать на зуб". Иначе говоря, недопустимо, технологизируя содержание и 
методы учебных занятий, ориентироваться лишь на обязательные результаты и 
опускать то, что выше их.  
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Отметим также и то, что в традиционной школе, где уровни представления и 
воспроизведения материала совмещены, широко применяется сопоставительное 
оценивание знаний учащихся – когда производится сравнение в данный момент времени 
разных учащихся между собой. При разведении упомянутых уровней необходимо 
переходить к более прогрессивной форме оценивания знаний – личностному оцениванию, 
когда производится сравнение каждого учащегося с самим собой для разных моментов 
времени. Сегодня всё чаще провозглашается установка для учителей: "Не сравнивай одного 
ученика с другим, сравни его сегодняшнего с ним вчерашним!". Практика такой формы 
оценивания знаний, предполагающая отказ от сопоставительного оценивания, пока еще не 
отработана в должной мере. 

Как видно, узловым моментом инновационной педагогической технологии "Экология и 
диалектика", воплотившем в себя и формулу её и принципы является учебная книга 
(источник учебной информации, который может быть и на цифровых носителях). 
Остановимся, в связи с этим, на существенно важных особенностях учебной книги в 
технологии, которые реализуются и в учебном предмете "Я – Человек" 435,436,437.  

В настоящее время в различных странах признано, что главное стратегическое 
направление системы школьного образования – это личностно-ориентированное 
образование. В связи с этим подчеркивается необходимость изменения самого 
характера, самого стиля школьных учебников. Дело в том, что в традиционной 
педагогике школьные учебники (в том числе многие инновационные учебники) 
ориентированы, прежде всего, на учителя. Они создаются, конечно, для обучения детей, 
но адресованы непосредственно вовсе не детям, а учителю. Недаром, как правило, они 
оказываются фактически сценариями уроков. В традиционной педагогике учебник 
содержит тот набор непререкаемых готовых истин, которые учителю надлежит 
донести до детей и при этом позаботиться, чтобы дети эти истины надлежащим 
образом усвоили. В таком учебнике нет ничего "лишнего", что могло бы вызвать у 
ученика какие-то сомнения, удивление, желание перепроверить, поспорить, выработать 
свою точку зрения. Всем своим строем и стилем подачи материала учебник показывает, 
что обучение – дело крайне серьёзное, здесь шутки просто неуместны, здесь излишни 
различного рода сомнения. Учебник авторитарен и декларативен: думай так и только 
так, делай это и именно это. До особенностей отдельного ребёнка такому учебнику 
дела нет, "пищи для самостоятельного размышления" он давать, и не предполагает, 
тем более не может быть и речи о каком-либо разнообразии такой пищи, которое могло 
бы заинтересовать детей с разным уровнем развития и разными склонностями. Вполне 
понятно, что такие учебники для детей, по большому счету, неинтересны. Дети 
раскрывают их постольку, поскольку этого требует учитель, и читают только те 
страницы, которые укажет учитель. Расставание детей с учебником по окончании 
учебного года проходит совершенно безболезненно. Как говорится, была без радости 
любовь – разлука будет без печали. 

Учебники, учебные книги принципиально нового типа, ориентированные в первую 
очередь на ученика, в педагогической технологии "Экология и диалектика" преследуют 
достижение ряда важных психолого-педагогических целей. Они должны: 

1. Сообщать учащимся значительное количество интересной и полезной 
информации, но при этом ориентировать их не на простое усвоение готовых знаний, а на 

                                                           
435 Тарасов, Л. В., Тарасова, Т. Б. От учебников для учителя – к учебникам для учащегося. с. 126-132. 
436 Тарасов, Л. В., Тарасова, Т. Б. Зміна глобальної стратегії мислення та нова концепція шкільних підручників, 
с. 239- 252. 
437 Тарасов, Л. В., Тарасова, Т. Б. Підручник нового типу, с. 67-70. 
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их поиск, на самостоятельное создание, анализ и выбор разнообразных версий ответов, 
вариантов решения, требующих инициативы, самостоятельности, ответственности. 

2. Излагать учебный материала проблемно, с рассмотрением различных точек 
зрения, через анализ реальных жизненных ситуаций, включающих в себя разнообразные 
столкновения и противоречия, не обходить "острые углы", не замалчивать 
дискуссионные вопросы. 

3. Быть не традиционно менторски декларативным, а рассуждающим, 
убеждающим, доказывающим, опирающимся на жизненный опыт учащихся, на яркие 
эмоционально-окрашенные образы. Книга в определённом смысле должна стать умным 
собеседником, которому порой не чужды сомнения и разные версии в объяснении. 

4. Быть и по содержанию, и по оформлению, настолько привлекательной и 
увлекательной для учащегося, чтобы он взаимодействовал с учебной книгой не 
отстранённо, не как сторонний наблюдатель, а как активный соучастник того, что 
происходит на её страницах. 

Достижение этих целей способствовало бы решению остро назревших проблем 
современной школы: переходить от педагогики принуждения к педагогике 
сотрудничества; учить детей "жить своим умом", а не ориентироваться только на 
готовые рецепты. 

Авторы педагогической технологии рассчитывают, что, в соответствии с её 
гипотезой и принципами, использование учебных книг, книг-тетрадей на практике будет 
особо эффективно в учебно-воспитательном процессе начальной школы, где может 
быть реализована примерно следующая схема.  

Прежде всего, учебная книга, книга-тетрадь попадает в руки ребёнка, и тот с 
любопытством начинает её листать. Его привлекают изображения учебно-игровых 
персонажей: они что-то говорят, живут какой-то своей жизнью. Их можно 
раскрашивать, но ещё интереснее узнать, о чём они говорят. Тем более что вокруг (на 
страницах) мелькают разные задания. Итак, прежде всего книга-тетрадь должна 
ребёнка заинтересовать и инициировать желание поближе познакомиться с 
персонажами. 

Не умея или почти не умея пока ещё читать, ребёнок идёт к родителям или 
родственникам и пробует заинтересовать книгой-тетрадью также их в надежде, что 
они помогут ему разобраться с тем, о чем говорят персонажи. С этого времени книга-
тетрадь становится общей настольной книгой в семье. Возможно, что она заставит 
ребёнка поскорее овладеть навыками чтения. 

И вот ребёнок приходит в школу. Возможно, он и, особенно, его родители ожидают, 
что учитель начнёт вместе с ним и остальными учениками "проходить" эту книгу-
тетрадь. Но учитель не торопится это делать. Он вообще не ставит задачи "пройти" 
всю книгу-тетрадь и выполнить буквально все предлагаемые в ней задания. Он как бы 
оставляет детям свободу самостоятельно открывать книгу-тетрадь дома вновь и 
вновь и обращаться в ней к разным заданиям, разным страницам. Но вместе с тем (и это 
очень важно!) учитель составляет, отталкиваясь от книги-тетради и во многом 
используя её, свою собственную систему уроков. При этом он учитывает объём учебного 
времени, специфику данного контингента детей, особенности региона, собственный 
опыт, а также принимает во внимание то, что дети знакомятся с книгой-тетрадью 
вполне охотно и свободно (с учётом своих собственных способностей и склонностей). 

Таким образом, дети пройдут важный для них путь от непосредственного 
интереса к оформлению книги до формирования содержательных познавательных 
интересов, способствующих развитию интеллектуальных качеств, положительного 
отношения к процессу обучения и к школе в целом. 
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Авторы рассчитывают, что на основе таких книг-тетрадей возникнет 
интересный как для детей, так и для учителя совместный, продуктивный, творческий, 
поисковый процесс обучения в классе и что в домашней обстановке в этот процесс 
добровольно и естественно включатся заинтересованные родители.  

Охарактеризованное выше содержание учебной дисциплины "Я – Человек" в 
инновационной педагогической технологии "Экология и диалектика" в первую очередь 
реализуется с ориентацией на формулу и принципы технологии. Конкретные 
методические особенности книг-тетрадей "Я – Человек" и работы с ними 
непосредственно определяются основными задачами, которые ставили перед собой 
авторы при создании учебных книг принципиально нового типа, (эти задачи были указаны 
выше), и проявляются как во внешней, оформительской стороне книг-тетрадей, так и в 
структурировании учебного содержания. 

Предлагая детям, их родителям и, естественно, учителям учебные книги-тетради 
"Я – Человек ", авторы этих книг хотят сразу же подчеркнуть: эти книги-тетради 
создавались как учебники принципиально нового типа (по сравнению с традиционными 
учебниками), как учебники, нацеленные на личностно-ориентированное образование. Это 
учебники главным образом и, прежде всего для самих детей, и построены они таким 
образом, чтобы быть максимально интересными и полезными для самых разных детей и 
чтобы в целом обеспечивать достаточно высокий уровень развивающего эффекта 
обучения. Крайне важно, чтобы учителя и заинтересованные родители поняли это и 
постарались преодолеть традиционное представление о том, каким должен быть 
школьный учебник. 

Первое, что замечает всякий, взявший в руки книгу-тетрадь "Я – Человек", это 
присутствие на её страницах разнообразных фигурок. Это учебно-игровые персонажи, 
которые рассуждают, удивляются, спорят, что-то решают правильно, в чём-то 
ошибаются, словом, живут на страницах книги. У каждого свои особенности, свой 
характер: кто-то скептик, кто-то озорник, кто-то старателен и внимателен, кто-то 
любит всё объяснять. В первом классе такими персонажами являются Маленький Принц 
и Василиса Прекрасная – одни из наиболее романтических и духовно богатых 
литературных персонажей, соответствующих особенностям детского восприятия. 
Именно эти персонажи могут ввести младших школьников в непростую проблему 
красоты человека. Во втором и третьем классах ("Сотвори себя") в качестве учебно-
игровых персонажей выступают Айболит и Ученик. Таким образом "детскость" учебно-
игровых персонажей постепенно отходит на второй план и, в соответствии с 
возрастными особенностями школьников, появляется персонаж, несущий признаки 
социальной роли школьников – Ученик. В четвёртом классе учебно-игровыми персонажами 
становятся трое ребят: Ксюша, Ярослав и Емеля. Эти персонажи имеют достаточно 
разные психологические характеристики, что позволяет продуктивно использовать их в 
учебном процессе. 

Использование учебно-игровых персонажей в немалой степени способствует тому, 
чтобы учебная книга-тетрадь заинтересовала ученика, стала одной из его любимых 
книг. Следует отметить, что при кажущемся внешнем сходстве с комиксами наши 
учебно-игровые персонажи принципиально отличаются от участников комиксов, так как 
выполняют две важные и тесно взаимосвязанные функции: информативно-
разъясняющую и учебно-организующую. 

Информативно-разъясняющая функция состоит в том, что, обмениваясь 
короткими репликами, делая разного рода замечания, высказывая свои соображения, 
учебно-игровые персонажи тем самым вводят в учебной книге-тетради новые понятия, 
начинают формировать новые представления, короче говоря, обеспечивают введение 
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теоретических сведений. Подобный нетрадиционный способ введения новой для ребёнка 
теоретической информации имеет ряд неоспоримых достоинств: прежде всего, 
отметим занимательность и краткость – качества особенно ценные при обучении в 
младших классах. Занимательность вполне очевидна, тут иллюстрации и комментарии 
не требуются. В краткости же нетрудно убедиться, познакомившись с учебной книгой-
тетрадью поближе. Всего несколько реплик персонажей могут заменить подчас чуть ли 
не страницу "нормального" авторского текста. К тому же они значительно легче 
воспринимаются ребёнком, чем казённый, суховатый текст, тем более что, как правило, 
такие реплики сопровождаются выразительными, информативно насыщенными 
рисунками. Персонажи мирно беседуют, ситуация неформальная, обстановка 
непринуждённая, автора тут вроде бы и нет – а в итоге до сознания ребёнка доводится 
некоторый объём непростой информации. 

Но дело не только в занимательности, краткости, доходчивости. Учебно-игровые 
персонажи вольны высказывать необычные, подчас неожиданные, соображения, которые в 
официальном авторском тексте могли бы выглядеть не совсем уместными. Например, в 
книге-тетради "Человек красивый"438 Маленький Принц и Василиса Прекрасная рассуждают 
о влиянии слова на человека, обсуждают "вредные советы" Г. Остера, приглашая и учащихся 
высказать свою точку зрения. Персонаж книг второго класса439,440 – Ученик часто выражает 
неточные суждения, например, о роли кожи, о "сгибании" костей, об участии сердца в 
психических процессах, о внутреннем внимании, о механической памяти, о потребностях, об 
упрямстве, об оценке темперамента, о наследовании черт характера. В книге-тетради "Всё 
остаётся людям"441 Ксюша, Ярослав и Емеля зачастую вступают в споры о целесообразности 
каких-то видов человеческой деятельности, о необходимости личного участия детей в 
созидательном творчестве.  

В современной педагогике необходим отказ от менторского, поучающего тона в 
обучении, от ориентации только на одну точку зрения, один правильный взгляд, один 
возможный подход. Важно развивать у детей альтернативное мышление – когда 
становится значимой собственная версия, когда возникает желание искать собственное 
решение. Здесь как нельзя лучше годятся наши учебно-игровые персонажи. Если слова 
автора, его позиция, точка зрения всегда авторитетны, то у персонажей такого 
авторитета нет. Каждый из них может свободно высказывать своё мнение, выдвигать 
свою версию, подавая тем самым пример учащимся. Автор при этом может даже не 
комментировать разные версии, предоставляя ученику возможность самому подумать 
над ними и сделать выбор.  

Учебно-организующая функция персонажей состоит в том, что они не только 
спорят и рассуждают по поводу теоретических вопросов и проблем, вовлекая в эти 
споры учащихся, они участвуют в выполнении школьниками  заданий. Персонажи могут 
подсказать, как выполняется задание, напомнить какие-нибудь важные правила или 
условия, выказать своё отношение к заданию. При этом наши эмоциональные и 
подвижные персонажи могут ошибаться, и эта ошибка становится отправным пунктом 
для нахождения учащимися правильного способа выполнения задания или последующего 
разговора. Этот приём используется не слишком часто и в основном в 1 и 2 классах. 
Например, в рассуждениях о мышцах, о защитной функции опорно-двигательного 
аппарата, о прохождении пищи по пищеварительному тракту. В книге-тетради 
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"Психология"442 Ученик часто говорит о своих впечатлениях, а временами и сомнениях по 
поводу выполненного задания.  

В книгах-тетрадях учебно-игровые персонажи часто делятся своими 
впечатлениями, а порой и сомнениями по поводу выполняемого задания. Здесь, как и на 
многих других примерах, ярко видно, что наши учебно-игровые персонажи являются 
ценными помощниками автора, учителя, родителей в организации процесса обучения. 
При этом персонажи в значительной степени помогают избавиться от командно-
назидательного стиля в общении с учащимися, они создают благоприятные условия для 
организации совместной с ребёнком продуктивной деятельности (о значимости чего шла 
речь выше). Наши любознательные персонажи не удовлетворяются простым 
постулированием тех или иных законов и правил; им нужны обоснования, нужны 
доказательства. 

Говоря о роли учебно-игровых персонажей, необходимо отметить, что они 
эффективно воздействуют на эмоциональную сферу учащихся, направляют и 
обогащают их чувства. Персонажи не бесстрастны, не безлики, они живут на страницах 
книги-тетради, что-то чувствуют, как-то переживают, выражают различные эмоции: 
удивление, радость, досаду, страх, недоумение и т.д. Они заражают этими эмоциями 
ученика, и он начинает кому-то из персонажей сочувствовать, с кем-то соглашаться 
или, наоборот, не соглашаться, кому-то активно возражать, главное в том, что ученик 
перестаёт быть сторонним наблюдателем, он входит в мир учебника – с необходимым 
эмоциональным настроем и познавательными потребностями. 

Кроме сказанного, нельзя не отметить, что именно учебно-игровые персонажи как 
нельзя лучше соответствуют психологическим особенностям современных детей – 
"детей цифровых технологий", "поколения Z", но в то же время не отрывают их от книги 
– величайшего достижения тысячелетней истории человечества и основного объекта 
учебной деятельности и личностного саморазвития.  

Важным вопросом, касающимся учебно-игровых персонажей, является вопрос о 
методических приёмах использования их диалогов. Авторы считают необходимым ещё 
раз подчеркнуть, что книги-тетради "Я – Человек" предоставляют максимальную 
свободу учителю в определении содержания и методов учебных занятий. Это в полной 
мере касается и диалогов учебно-игровых персонажей. Учителя (и в определённой степени 
родители) сами выбирают способы использования диалогов учебно-игровых персонажей в 
зависимости от темы, типа и цели урока, навыков чтения у учеников, степени их 
активности и т.д. Мы же лишь назовём возможные способы работы с диалогами учебно-
игровых персонажей. 

1. Логика и аргументация в спорах учебно-игровых персонажей используется 
учителем в построении учебной дискуссии на уроке (диалог как бы выступает частью 
конспекта урока). 

2. Драматизация диалогов персонажей; когда заранее определяются участники-
актёры, они получают тексты, создаются отдельные элементы костюмов, проводится 
2-3 репетиции и в соответствующий момент урока диалог исполняется как сценка, 
эпизод. 

3. Диалог используется в качестве основы организации ролевой игры на уроке, когда 
ученики получают роли и без предварительной подготовки исполняют их, разрешая 
проблему спора учебно-игровых персонажей. 

4. Самостоятельное чтение учащимися диалогов дома. 
5. Чтение диалогов родителями по просьбе самих учащихся. 
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6. Ролевое чтение учащимися небольших диалогов на уроке. 
Возможно, учителя и родители найдут для себя другие способы работы с диалогами 

учебно-игровых персонажей. В любом случае эти способы должны быть максимально 
вариативны. 

Разговор об учебно-игровых персонажах оказался достаточно длинным, так как, 
несмотря на общепризнанные преимущества персонализированного, диалогового 
построения учебной книги, оно, к сожалению, ещё не стало достаточно 
распространённым. 

Следующей, второй методической особенностью книг-тетрадей " Я – Человек" 
является их структурирование по темам. Выше уже отмечалось, что подавляющее 
количество учебных изданий, особенно для начальной школы, ориентируются в первую 
очередь на "производственные нужды учителя" и потому структурированы по урокам, 
превращаясь, по сути, в набор сценариев уроков. Авторы солидаризируются с мнением 
большинства современных психологов и педагогов, утверждающих, что структурной 
единицей процесса обучения является не урок, а тема, так как только тема может 
нести в себе все особенности учебного процесса. В теме можно выделить единую общую 
структуру, включающую три части-этапа: вводно-мотивационный, операционно-
познавательный, оценочно-рефлексивный, тогда как для урока такой схемы нет и быть 
не может. Выделение в качестве структурной единицы книги-тетради именно темы 
будет способствовать, по мнению авторов, решению одной очень важной задачи – 
постепенному формированию осознанности учащимися процесса обучения, его 
внутренней, глубинной логики, постепенному формированию у учащихся 
интеллектуальной привычки жить от идеи к идее, от проблемы к проблеме, от мысли к 
мысли (то есть от темы к теме), а не от урока к уроку. Кроме того, структурирование 
по темам предоставляет больше свободы и самостоятельности учителям и 
заинтересованным родителям. 

Кроме того, что книги-тетради "Я – Человек" структурированы по темам, эти темы 
логически взаимосвязаны и имеют не привычные казённо-сухие названия, а названия 
образные, эмоциональные, учитывающие возрастные особенности познавательной 
деятельности младших школьников и ориентированные на возникновение у учащихся 
любознательности, содержательного познавательного интереса. Вот хотя бы несколько 
примеров из книги-тетради "Человек красивый"443 : "По одёжке встречают", "Дай, Джим, на 
счастье лапу мне", "О чувствах добрых, о красоте внутренней". В книгах-тетрадях "Сотвори 
себя"444,445 темы сформулированы в виде вопросов: "Каково строение нашего тела и как оно 
работает?", "Зачем и как мы дышим?", "Откуда берутся дети?", "Какой я?", "Что нам нужно в 
жизни?", "Что и как мы переживаем?" В книге-тетради "Всё остаётся людям"446: "Каково в 
дому – такому и самому", "Ездим, плаваем, летаем", "Не хлебом единым" и др.  

Напоминаем, что количество уроков по каждой теме, содержание и формы 
контроля усвоения темы учитель определяет, исходя из конкретных условий учебно-
воспитательного процесса. Однако важно подчеркнуть своеобразие логики перехода от 
одной темы к другой (а иногда и от урока к уроку). Традиционная методика преподавания 
всегда требует обязательного подведения итога изучения темы и даже отдельного 
урока ("Итак, дети, что же мы с вами узнали?.."). Авторы учебных книг-тетрадей, 
разумеется, не возражают против подведения итогов изучения темы, но считают 
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необходимым в таких итогах по-иному расставить акценты. Основное внимание 
учащихся обращается не только на то, что стало известным, но и на то, что ещё 
предстоит выяснить, на то, чего мы еще не знаем. Такая ситуация в большей степени 
соответствует логике познавательного процесса (чем больше мы узнаём, тем больше 
понимаем, сколько ещё неизвестного) и, что особенно важно, способствует пониманию 
учащимися глубинной логики учебной дисциплины, стимулирует развитие 
содержательных познавательных интересов. 

Третья методическая особенность учебных книг-тетрадей "Я – Человек" состоит в 
особом подходе к решению проблемы дифференциации и индивидуализации обучения. В 
отличие от распространенных идей специализации и уровневой дифференциации 
обучения авторы создавали книги-тетради "Я – Человек" в расчёте на всех детей, вне 
зависимости от их склонностей и уровня развития, и в то же время с максимальным 
обеспечением учёта и развития индивидуальных особенностей каждого ребёнка. Такая, на 
первый взгляд, казалось бы, противоречивая задача с успехом разрешается при условии 
следования принципу разведения уровней. Как уже отмечалось, суть этого принципа 
состоит в том, что в учебном процессе целесообразно развести уровень предложения 
учащимся учебного материала (в объяснении учителя, тексте учебника, тренировочных 
заданиях и т.д.) и уровень воспроизведения учащимися усвоенного учебного материала 
(опрос, контрольная работа и т.д.). Уровень предложения (обратите внимание на глагол: 
не подачи, а именно предложения!) должен быть заведомо выше уровня воспроизведения. 
Уровень предложения должен быть одинаковым для всех детей, тогда как уровень 
воспроизведения должен быть, по возможности, дифференцированным – с учётом 
индивидуальных особенностей учащихся. Иначе говоря, учащимся предлагается много и 
разного учебного материала, а вот его усвоение контролируется дифференцированно в 
зависимости от интересов и уровня развития учащихся. 

Именно поэтому учебные книги-тетради столь значительны по объёму (однако в 
пределах санитарных норм) – в них подаётся материал с заведомым "превышением 
планки". Авторы считают принципиально важным, чтобы учителя и заинтересованные 
родители поняли и прочувствовали эту особенность учебных книг-тетрадей: их не надо 
проходить, не следует (это даже опасно!) добиваться, чтобы все учащиеся усвоили всё, 
что предлагает учебная книга-тетрадь, решили абсолютно все задачи, выполнили все 
задания. Каждый ребёнок возьмёт из предложенного материала столько, сколько он 
сегодня может усвоить, причём именно то, что ему сегодня более понятно и интересно. 
Тут может возникнуть вопрос: "А не следует ли авторам каким-нибудь образом 
(звездочками, кружочками, размером шрифта и т.д.) указать степень сложности 
заданий, ну хотя бы: низкую, среднюю, высокую?". Ответ однозначно отрицательный, 
так как мы (и авторы учебной книги, и учителя, и даже родители) не можем наверняка 
знать внутренних потенциальных возможностей психики каждого конкретного ребёнка, 
не можем однозначно решать, что ему по силам, а что нет. Тем более что процесс 
психического развития, как известно, идёт во времени неравномерно и, кроме того, он 
достаточно индивидуален. Психика любого ребёнка имеет огромные резервы, а указание 
уровня сложности учебного материала может их заблокировать, особенно у детей с 
высокой тревожностью, низкой самооценкой, ярко выраженной потребностью избегания 
неудач и т.д. (а таких детей очень много). Разведение же уровней создаёт 
благоприятные условия для проявления резервов психики каждого отдельного ребёнка. Он 
как бы включает перед ребёнком зелёный свет; он всё время даёт ему шанс сделать шаг 
вперёд – и следует подождать, когда ребёнок воспользуется этим шансом. 
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Разведение уровней в книгах-тетрадях "Я – Человек" можно проиллюстрировать 
рядом примеров. В книге-тетради "Человек красивый"447 размещено 12 рисунков детских 
лиц и предлагается задание определить, какие чувства эти лица выражают. 
Естественно, нет смысла добиваться абсолютно от всех учеников рассмотрения всех 
рисунков. То самое касается и многих других заданий. В этих и подобных им случаях важно 
не количество выполненных заданий, и даже не качество их выполнения, а интерес и 
эмоции, которые они вызывают у учеников. Эта книга-тетрадь содержит очень много 
разнообразных стихов, часть из которых ученикам желательно бы знать на память, но 
кому и какие стихи учить – решают сами ученики. В книге-тетради "Сотвори себя: 
Анатомия и физиология"448 приведено значительное (естественно, для младших 
школьников) количество разнообразных терминов из анатомии и физиологии, которые 
также не обязательно всем ученикам запоминать. На уровне непроизвольной памяти они 
запомнят то, что им понравится и станет интересным. В книге-тетради "Сотвори 
себя: Психология"449 вообще есть особый раздел "Мысли о себе", содержащий задания, 
которые ученики должны выполнять только по собственному желанию и которые 
обязательной проверке учителем и родителями не подлежат. В книге-тетради "Всё 
остаётся людям"450 предлагается большое количество разнообразных творческих 
заданий, абсолютно полное выполнение которых не требуется. Ученики будут делать 
(рисовать, вышивать, выпиливать, лепить, клеить и т.д) то, что им больше нравится. 
Более того, именно в выполнении таких творческих заданий исключительно удачной 
будет групповая организация работы, когда один лепит, а другой выпиливает… 

Четвёртой методической особенностью книг-тетрадей "Я – Человек" является создание 
проблемных ситуаций на страницах книги. Известно, что проблемное построение обучения 
обладает рядом достоинств, и следует по возможности чаще использовать его на уроках. 
Ему есть место и в учебных изданиях. Например, в книге-тетради "Человек красивый"451 
разговор о человеческой речи открывает проблемная ситуация "Леди Само Совершенство", 
решению которой будут посвящены две темы. Центральная идея всего предмета "Я – 
Человек" в первом классе связан с решением проблемной ситуации: что наиболее важно – 
красота внешняя или красота внутренняя? Не менее важной в этой книге является 
проблемная ситуация, которая построена на материале "Сказки о рыбаке и рыбке" 
А. С. Пушкина и связанная с "красивой жизнью". В книге-тетради  "Сотвори себя: Анатомия и 
физиология"452 очень много проблемных ситуаций содержатся в рассуждениях Ученика, 
например: о значении кожи, о "гибкости" костей, о роли воздуха, о том, почему не 
заканчивается кислород на Земле, об участии сердца в психических процессах, о роли 
режима дня в гигиене нервной системы. В книге-тетради "Сотвори себя: Психология"453 с 
очень важной проблемной ситуации начинается тема 5, посвященная воле, проблемными 
являются и рассуждение Ученика о значении механического запоминания, об особенностях 
мышления, о роли дома в жизни человека, и вопрос о возможности дружбы с родителями, о 
том, как можно проверить дружбу. Во всех книгах-тетрадях "Я – Человек" подавляющее 
большинство вопросов и заданий для учеников сформулированы как проблемные.  

Можно привести очень много примеров проблемных ситуаций, но нам важно не их 
количество, а то, что проблемные ситуации повышают активность и 
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самостоятельность учащихся, стимулируют их интеллектуальное развитие, 
формируют убеждённость в приобретаемых знаниях. Важно отметить, что работа с 
проблемными ситуациями может строиться по-разному: они могут разрешаться 
практически сразу, а могут откладываться на время, понемногу "созревая" в сознании 
учащихся; иногда их разрешение может выноситься за пределы урока во внеклассную и 
внешкольную работу и т.д. Необходимо не упускать возможности проблемного 
построения обучения. 

Пятая методическая особенность книг-тетрадей "Я – Человек" состоит в 
постоянной ориентации школьников на активный самоанализ и самосовершенствование. 
В книге-тетради "Человек красивый"454 в этом направлении делаются лишь первые шаги 
– ученикам предлагается сравнить себя с человеком внешне и внутренне красивым. Обе 
части книги-тетради "Сотвори себя"455,456 полностью посвященные самоанализу и 
саморазвитию учеников, это их стержневая идея и важнейшее задание. В книге-тетради 
"Всё остаётся людям"457 школьникам предлагается проанализировать своё личное 
участие в творческой деятельности "здесь и сейчас" как по усвоению культурных 
ценностей предков, так и в создании разнообразных ценностей, важных для других людей. 

Шестая методическая особенность книг-тетрадей "Я – Человек" естественно 
вытекает из предыдущей и заключается в том, что выполненные учениками задания 
предоставляют взрослым очень ценную информацию о самом ученике. Вообще, 
выполненное задание по любому предмету является свидетельством отдельных качеств 
ученика, как правило, это уровень усвоения соответствующего учебного содержания, 
иногда – отношение к этому заданию, и практически никогда – мотивы, чувства, 
отношение школьников к миру и самому себе. В учебном предмете "Я – Человек" в 
довольно большом количестве есть задания, которые представляют собой 
адаптированные варианты некоторых психодиагностических методик, но 
использованные не по их прямому назначению, а с учебными (то есть образовательными, 
развивающими и воспитательными) целями. Это, например, диагностика 
коммуникативных умений и отношения к окружающей среде, мотивов отдельных 
поступков в книге-тетради "Человек красивый"458. В книге-тетради "Сотвори себя: 
Анатомия и физиология"459 это задания по наблюдению за некоторыми собственными 
привычками и физическими качествами. Изложение учебного материала в книге-тетради 
"Сотвори себя: Психология"460 практически всё построено на подобных методиках, а 
раздел "Мысли о себе" содержит целый их комплект. Выполнение учащимися заданий, 
предложенных в книге-тетради "Всё остаётся людям"461 даст и учителям и родителям 
массу важнейшей информации о личности детей, их отношениям к творчеству, к другим 
людям о ряде важных черт характера (трудолюбии, упорстве, целенаправленности и 
т.д.). 

В связи с таким широким использованием психодиагностических приёмов и 
конкретных методик, считаем необходимым напомнить нерушимое правило: участие в 
любых психодиагностических исследованиях сугубо добровольное, а его результаты строго 
конфиденциальны. В связи с этим и потому что в преподавании предмета "Я – человек " 
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психодиагностические методики используются с учебными целями, учителя и родители 
обязаны неуклонно придерживаться двух важных правил: 

1. Допускается отказ ученика от выполнения какого бы то ни было из 
психодиагностических заданий, особенно если это связано с преодолением внутреннего, 
психологического барьера. (А для взрослых именно отказ ребенка от выполнения того или 
другого задания уже послужит сигналом наличия определённого психологического барьера).  

2. Ни один из результатов выполнения психодиагностических заданий не может быть 
обнародованным без согласия ученика. То есть их нельзя помещать в классе на общий 
обзор, нельзя обсуждать, если ученик от этого отказывается. Более того, выполнение тех 
заданий, которые содержатся в книге-тетради в разделе "Мысли о себе. Личные записи", ни 
родителям, ни учителю нельзя проверять без согласия ученика, потому что это его личные 
записи. 

Как и любая учебная дисциплина, "Я – Человек" требует соблюдения учителем 
основных психолого-педагогических требований к организации процесса обучения. Но 
психолого-педагогические принципы технологии "Экология и развитие", цель и содержание 
предмета "Я – Человек" определяют и особо важные психолого-педагогические и 
методические особенности преподавания, к которым следует отнести: 

- использование разнообразных средств повышения познавательной активности 
учащихся; 

- высокая эмоциональная насыщенность уроков и внеклассных занятий; 
- максимальный учет индивидуальных особенностей и межличностных отношений 

учеников; 
- неуклонное выполнение требований педагогического такта, уважение мнения (пусть 

пока еще и незрелого) школьников; 
- искренность и открытость учителя, организация позитивной атмосферы в общении с 

учащимися; 
- в случае необходимости проведение тактичной и деликатной психокоррекционной 

и психогигиенической работы. 
- активная опора на жизненный опыт и впечатление учащихся; 
И в завершение необходимо отметить, что в 2002-2010 годах в Сумской области 

проходил педагогический эксперимент регионального уровня "Инновационная 
образовательная технология" Экология и диалектика" в начальной и базовой школе". За эти 
годы были проведены различные учебно-методические мероприятия для учителей: учебные 
курсы, семинары, научно-практические конференции; регулярно проходили встречи 
руководителей эксперимента с родителями учеников экспериментальных классов; издано 
42 учебные книги, которые получили гриф МОН Украины как пособия для студентов и 
учителей начальной школы, 7 методических пособия, электронной диск с методическими 
материалами; авторами модели и творческими учителями напечатано 46 статей в научных 
журналах. Работа экспериментальных школ была представлена на семи научно-
практических конференциях различного уровня. 

В рамках эксперимента работали группы психологического сопровождения, которые 
постоянно контролировали его ход и результаты. Получены данные, достаточно 
убедительно доказывают, что учебная мотивация, познавательная деятельность, поведение 
и общение, а также адаптационные процессы учащихся начальной школы в условиях 
экспериментального обучения имеют тенденцию к более активному развитию нежели в 
контрольных классах462,463. 
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Таким образом, можно уверенно говорить о значительном развивающем потенциале 
педагогической технологии "Экология и диалектика" и в отношении личностного развития 
учащихся и в отношении профессионального роста учителей. Но нестабильная социальная 
ситуация, нечеткость образовательных ориентиров и бюрократически-коррупционные 
тенденции на постсоветском пространстве не позволили привести технологию к 
совершенному виду и более широкому внедрению. В наше время, когда Украинское 
образование активно ориентируется на ценности и принципы европейского 
образовательного пространства, целесообразно проанализировать имеющийся опыт 
реализации инновационной педагогической технологии педагогической "Экология и 
диалектика", и учебной дисциплины "Я – Человек" в частности, и установить их 
перспективные составляющие, которые могут стать эффективными в обновляющейся 
образовательной системе. 
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3.15. Use of electronic laboratory workshop in the preparation of flight operator managers 
 
3.15. Використання електронного лабораторного практикуму  

в підготовці диспетчерів із забезпечення польотів 
 
Вступ. Одним із головних завдань при підготовці авіаційних фахівців на сучасному 

етапі розвитку суспільства є підготовка молодого покоління до швидкого сприйняття й 
опрацювання великих обсягів інформації, озброєння новітніми засобами та технологіями 
роботи. Диспетчерська робота є одним з найбільш складних і відповідальних видів 
діяльності, вона пред'являє високі вимоги до людини-оператора. Для цієї роботи характерна 
висока ймовірність виникнення екстремальних ситуацій, що вимагають швидкого й 
грамотного прийняття рішень.  

Підготовка майбутніх диспетчерів із забезпечення польотів передбачає засвоєння 
курсантами системи професійних знань, формування професійних умінь і творчих здібностей, 
уміння швидко адаптуватися до швидко мінливих умов і переорієнтуватися з одного виду 
діяльності на інший. До обов’язків диспетчерів із забезпечення польотів  входить звільнення 
командира повітряного судна (КПС) від рутинної роботи та надання йому інформації і 
консультації (брифінг), а також сприяння безпечному виконанню польотів. Саме тому 
диспетчер із забезпечення польотів повинен розуміти і визначати пріоритети відповідної 
інформації, а також вміти планувати майбутню діяльність, своєчасно приймати необхідні 
рішення, виконувати та забезпечувати їх дотримання.  

В рамках нашого дослідження та на основі аналізу безпеки польотів (БП) за 2012-
2017 рр. було встановлено, що загальні причини авіаційних подій (АП) з порушення порядку 
використання повітряного простору наступні: 

- вильоти без заявок та планів польотів, вильоти раніше вказаного в заявці часу, 
відсутність повідомлень органами передпольотного обслуговування, посадки на 
незапланованому аеродромі (40%); 

- несанкціоновані польоти приватних літальних апаратів, саморобних повітряних суден 
(ПС) тощо під керівництвом осіб, котрі не допущені до польотів, виконання польотів без 
відповідних свідоцтв і сертифікатів (23%); 

- незадовільне планування польотів, його невідповідність льотним стандартам і 
процедурам, недостатня оцінка метеоумов, політ з перевантаженням, порушення 
метеомінімумів, виконання польоту без проведення передпольотної підготовки (вивчення 
інструкцій, замовлення метеоінформації в плані польотів) (17%);  

- незадовільне планування і обслуговування з боку авіаперсоналу відповідних служб, 
відсутність нормативних документів у необхідному об’ємі, порушення правил ведення 
документації, відсутність чіткої організації і взаємодії служб планування польотів (20%). 

Досліджуючи професійну діяльність диспетчера із забезпечення польотів та провівши 
опитування авіаційних спеціалістів, які працюють з інформацією по забезпеченню польотів, 
були виявлені наступні помилки:  

- несвоєчасне надання планів польотів в систему IFPS;  
- неповна та неправильна передача екіпажу перед вильотом необхідних інструкцій та 

документів для виконання польоту;  
- використання застарілих баз даних в програмах планування тощо.464 
Як бачимо, однією з причин виникнення помилкових дій фахівців можна вважати 

недостатній рівень професійної підготовки, а отже дослідження, пов'язані з цім напрямом 
мають актуальний характер і можуть значною мірою сприяти підвищенню рівня безпеки 
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польотів. Змістовне наповнення професійної підготовки повинно конструюватися таким 
чином, щоб забезпечити не тільки ефективну передачу навчальної інформації, а й 
сформувати у курсантів здатність найбільш ефективно використовувати цю інформацію в 
своїй практичній діяльності. Тому одним із напрямків підвищення рівня професійної 
підготовки майбутніх диспетчерів із забезпечення польотів ми вбачаємо у вдосконаленні 
електронних засобів навчального процесу шляхом розробки електронного лабораторного 
практикуму «План польоту».  

Електронний лабораторний практикум. Одним із видів інтеграції теоретичних знань і 
практичних умінь курсантів у єдиний процес діяльності практико-дослідного характеру 
являється виконання лабораторних робіт, мета яких полягає у сприянні глибшому засвоєнню 
теоретичного матеріалу з конкретної дисципліни, формуванні навичок планування, аналізу та 
узагальнень, опанування технікою здійснення експериментальної діяльності, нагромадження 
первинного досвіду професійної діяльності. Тому лабораторний практикум у навчальному 
процесі посідає особливе місце, адже він містить усі етапи, що відповідають етапам 
спостереження, експерименту й практичного використання в науковому методі пізнання. 
Лабораторний практикум дає змогу набути необхідних умінь і навичок, сприяє створенню 
фундаменту для дослідницької і творчої діяльності майбутнього фахівця (Рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Навчальний процес і науковий метод пізнання,  

місце лабораторного практикуму в навчальному процесі 
 
Лабораторні практикуми є невід’ємною складовою професійної підготовки майбутніх 

авіаційних фахівців. Під час роботи з практикумами курсанти закріплюють теоретичні знання 
практичною роботою та набувають дослідницьких вмінь і навичок.  

Проведенням лабораторного практикуму з курсантами досягаються наступні цілі: 
- поглиблення та закріплення знання теоретичного курсу шляхом практичного вивчення 

викладених у лекції законів і положень в лабораторних умовах; 

Спостереження, вивчення 
літератури 

Практичне використання 

Створення теорії 

Експеримент 

Гіпотези, побудова 
моделей 

Прослухування лекцій, 
вивчення літератури 

Виконання завдань, 
розв’язання задач 

Курсові роботи, заліки, 
іспити 

Лабораторний практикум 

Імітаційне моделювання 

Процес пізнання: науковий 
метод 

Навчальний процес 



353 

- набуття навичок у науковому експериментуванні, аналізі отриманих результатів; 
- практичне ознайомлення з вимірювальною апаратурою та методами роботи на ній; 
- формування первинних навичок організації, планування та проведення наукових 

досліджень.465 
Отже, основна вимога до лабораторного практикуму – вибір такого змісту навчального 

матеріалу і форми організації заняття, які б сприяли розвитку активної пізнавальної 
діяльності курсантів, залученню їх до творчості та самостійності у вирішенні наукових і 
практичних завдань. 

Розробка електронного лабораторного практикуму «План польоту». Наше 
дослідження проводилося в два етапи: 

- пошуково-теоретичний етап дослідження; 
- дослідно-експериментальний етап дослідження. 
На першому етапі був розглянутий і проаналізований рівень безпеки польотів та 

фактори, що впливають на БП, вивчався стан та питання про доцільність та ефективність 
введення електронних засобів навчання в освітній процес. Розглядалися наукові роботи зі 
схожою тематикою (Л. В. Знаков, Н. С. Анісімов, Е. Полат, В. В. Гріншкун, Г. А. Краснова, 
В. В. Пасічник, К. Корнілова та ін.), а також регламентуючі документи і документи 
аеронавігаційної інформації.  

На другому етапі дослідження, проводилася апробація моделі електронного 
лабораторного практикуму (ЕЛП) «План польоту», розроблена на першому етапі 
дослідження. На даному етапі уточнювалися компонентний склад і структурно-функціональні 
характеристики моделі відповідно до авіаційної специфіки підготовки диспетчерів із 
забезпечення польотів. Результатом є практична модель електронного лабораторного 
практикуму «План польоту», а також визначений можливий спектр використання даного 
електронного засобу; виявлено перспективність даного електронного лабораторного 
практикуму з планування польотів; окреслені предметно-методичні недоліки; внесено ряд 
пропозицій щодо інтерфейсу, обсягу віртуальної наочності. 

На основі всіх цих матеріалів було розроблено та обґрунтовано теоретичну модель 
електронного лабораторного практикуму «План польоту». 

Проектування та розробка ЕЛП «План польоту» проходило поетапно:  
- аналіз предметної області (ПО); 
- формулювання і аналіз вимог; 
- інфологічне моделювання; 
- даталогічне проектування; 
- апробація та доопрацювання. 
В першу чергу проводився змістовний аналіз ПО, виявлені основні поняття процесу 

навчання зі складання плану польоту та їх взаємозв’язки, визначені необхідні завдання і 
способи їх вирішення, а також сформульовані вимоги до розроблюваного ЕЛП з ПП. Цей етап 
завершився створенням моделі, що включає основні концепти та відношення. 

На етапі проектування визначали наступні компоненти: типи доступних даних; вхідні і 
вихідні дані; підзадачі загальної задачі; види взаємозв’язків між об’єктами ПО; процеси, що 
використовуються в ході вирішення; зміст знань, що використовуються при виконанні 
завдань; типи обмежень, накладених на процеси, що використовуються в ході виконання 
завдань; зміст знань, використовуваних для обґрунтування виконання завдань. 

Обслуговування повітряного руху неможливе без планування польотів ПС. Планування 
повітряного руху (ПР) у загальному випадку являє собою розробку і реалізацію сукупності 
заходів, спрямованих на збір і обробку інформації про характер передбачуваного ПР з метою 
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приведення у відповідність потреб у ПР з пропускною здатністю елементів системи 
організації повітряного руху та створення умов, що забезпечують безпеку та техніко-
економічну ефективність польотів. Ця мета досягається необхідною організацією планування 
ПР, в основу якої покладено ряд загальносистемних принципів, що конкретизуються з 
урахуванням специфічних особливостей реалізації процесів планування. 

З метою імітації професійної діяльності диспетчера із забезпечення польотів в ЕЛП ми 
розробили алгоритм (Рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Алгоритм професійної діяльності диспетчера із забезпечення польотів 
 

Бланк плану польоту (FPL) представляє собою узгоджений країнами-членами 
міжнародної організації цивільної авіації ІКАО документ, який має стандартний вигляд. 
Зразок формату та порядок його заповнення розміщуються в документі ІКАО – Dос. 4444 
«Організація повітряного руху».466 Типи польотів, при яких необхідно подавати план польоту, 
також узгоджені в міжнародному масштабі та викладені в Додатку 2 «Правила польотів» до 
Чикагської Конвенції.467 

З метою визначення вимог до розроблюваного електронного навчального засобу було 
використано методику Д. В. Столбова.468 Згідно з даною методикою вимоги до програмного 
засобу можна розділити на такі групи:  

- вимоги до виробу (системи) в цілому; 

                                                           
466 Doc 4444 – ATM/501 (2007): Правила аэронавигационного обслуживания. Организация воздушного 
движения, 461 с. 
467 Додаток 2 до Конвенції про міжнародну громадянську авіацію "Правила польотів". 
468 Столбов Д. В. (2015): Вимоги до програмних засобів навчання підлітків інтернет-безпеки, с. 72. 

 
Початок 

Відправка запиту 

від  клієнта 

Отримання 

запиту 

Повний обсяг 

вхідної 

інформації 

Заповнення 

бланку FPL 
Доповнення 

вхідної 

інформації 

Правильність 

складання FPL 

Відправка в 

CFMU 

Повідомлення 

ACK  Повідомлення  

CAN 

Кінець 

Повідомлення 

CHANGE 

 



355 

- вимоги до окремих видів забезпечення; 
- вимоги до окремих підсистем або модулів; 
- вимоги до окремих функцій; 
- організаційні вимоги; 
- зовнішні вимоги, що характеризують предметну область (навколишнє середовище). 
Функціональні вимоги визначають поведінку програмного виробу – це перелік дій і 

функцій, які повинні бути реалізовані. Нефукнціональні вимоги не пов’язані безпосередньо з 
функціями, виконуваними системою. Вони пов’язані з такими інтеграційними властивостями 
системи, як надійність, час відповіді, розмір системи та ін. 

У результаті дослідження ПО були сформовані такі функціональні вимоги до ЕЛП «План 
польоту»: 

- інформація, що повинна зберігатися в ЕЛП: приклад бланку FPL; приклад заповненого 
FPL; методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи; вправи самоконтролю; 
контрольні вправи; назва документів аеронавігаційної інформації, необхідних для 
заповнення FPL; маршрутні карти; інструкція для користувачів; поля FPL; 

- в завданнях до вправ самоконтролю та контролю щодо заповнення FPL має бути точно 
вказано маршрут польоту (пункт вильоту та призначення), час і дата виконання рейсу, тип ПС, 
крейсерська швидкість, ешелон польоту; 

- має бути передбачено вхідне та контрольне тестування знань теоретичного матеріалу 
по складанню FPL; 

- формування навичок і вмінь заповнення FPL у курсантів, контроль заповнення; 
- забезпечення функцій запуску і закінчення роботи; забезпечення доступу до 

навчального матеріалу; навігація по навчальному матеріалу; подання навчального матеріалу 
та забезпечення взаємодії з ним; 

- забезпечення моделювання професійної діяльності диспетчерів із забезпечення 
польотів; 

- виконання самоконтролю та контролю знань; 
- забезпечення виконання службових функцій. 
Нефункціональні вимоги до розроблюваного ЕЛП  «План польоту»:   
- забезпечення захисту інформації від несанкціонованого доступу, надання інструкцій 

для користувачів, розмежування прав доступу користувачів до функцій і компонентів ЕЛП, 
демонстрація основних можливостей і прийомів роботи; 

- забезпечення доступу до всіх необхідних користувацьких файлів; 
- забезпечення подальшого вдосконалення та змін ЕЛП; 
- виконання вимог збереження цілісності даних, обмеженості доступу до них. 
В результаті аналізу компонентів ПЗ (процесу навчання майбутніх диспетчерів із 

забезпечення польотів та професійної діяльності таких фахівців) було визначено мету та 
завдання навчання, що реалізуються в розробленому ЕЛП «План польоту». 

Мета навчання: формування професійних знань, навичок, умінь при складанні плану 
польоту. 

Завдання навчання: 
- навчити основним поняттям і визначенням, які використовуються при складанні плану 

польоту; 
- навчити роботі з документами та збірниками аеронавігаційної інформації, 

аеронавігаційними картами, регламентуючими документами тощо; 
- навчити правильному складанню плану польоту. 
Реалізація компонентів електронного лабораторного практикуму з планування польотів 

представлена на Рис. 3. 
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Рис. 3. Схема реалізації електронного лабораторного практикуму з планування польотів 

 
Одним із основних моментів при розробці ЕЛП з ПП була розробка методів контролю 

і оцінки результатів навчання. Для об’єктивного оцінювання успішності курсантів 
застосовувалася модель оцінки знань на основі рівнів засвоєння Асєєва Н. Д., Ахметова Д. З., 
Байрамова Ж. А., Бенькович Т. М..  

У цій моделі характеристикою завдання є рівень засвоєння, для перевірки якого воно 
призначено. Завдання поділяються на п’ять груп, відповідних рівнів засвоєння: розуміння, 
упізнання, відтворення, застосування, творча діяльність. Для кожного завдання визначається 
набір істотних операцій. Під істотними розуміють ті операції, які виконуються на рівні, що 
перевіряється. Операції, що належать до більше низьких рівнів, у число істотних не входять. 

Для виставлення оцінки використовується коефіцієнт 
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2

1 
P
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де P1 – правильно виконаних істотних операцій в процесі тестування. 
P2 – загальна кількість істотних операцій у тесті. 
Під істотними розуміють ті операції, які виконуються на рівні, що перевіряється. 

Операції, що належать до більше низьких рівнів, у число істотних не входять. 

Виходячи з цього: 10  K . 

Таким чином, рівень засвоєння навчального матеріалу може бути використаний для 
оцінювання якості знань у курсантів та виставлення оцінки. Пропонуються наступні критерії 
для оцінки (Табл. 1). 

 

Таблиця 1. Критерії оцінювання засвоєного матеріалу 

7,0K  незадовільно 

8,07,0  K  задовільно 

9,08,0  K  добре 

9,0K  відмінно 

 

Оцінки виставляються по тестуванню і по контрольній вправі. 
Розроблені керівництво користувача, що представлене в головному меню програми, 

кнопка «Інструкція користувачу» і методичні рекомендації з виконання Лабораторної роботи 
«Технологія роботи диспетчера із ЗП по складанню плану польоту». Наступним кроком була 
розробка самого ЕЛП «План польоту», інтерфейс якого представлено на Рис. 4.  

ЛР  «Технологія роботи диспетчера із забезпечення польотів по складанню плану 
польоту» 
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Рис. 4. Інтерфейс електронного лабораторного практикуму «План польоту» 
 

Функції і можливості, реалізовані у в ЕЛП «План польоту»: 
- захист інформації від несанкціонованого доступу, розмежування прав доступу 

користувачів ЕЛП до його функцій і компонентів, надання інструкції для роботи з системою;  
- забезпечення функції запуску і завершення роботи;  
- забезпечення доступу до навчального матеріалу, надання і забезпечення взаємодії з 

ним; здійснення навігації по змістовому наповненню;  
- у ЕЛП зберігається інформація, необхідна для складання плану польоту: основний 

теоретичний матеріал, заповнені зразки FPL, електронні карти, аеронавігаційні документи 
тощо;  

- можливість здійснення вхідного контролю (виконується на початку роботи з ЕЛП і 
слугує для оцінювання початкової підготовленості курсанта з дисципліни), самоконтролю і 
підсумкового контролю; 

- вибір вправи (самоконтролю або контролю), надання умов завдання курсанту; 
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- оцінювання результатів навчання курсанта; 
- формування рекомендацій з подальшого навчання;  
- збір і обробка відомостей про результати навчання, виведення даних оцінювання на 

екран в контрольній вправі і тестуванні;  
- результати оцінювання вхідного і контрольного тестування зберігаються у 

спеціальному файлі «MyTestStudent_Result»;  
- можливість доповнення та коригування навчального матеріалу.  
Алгоритм виконання лабораторної роботи зі складання плану польоту представлений 

на Рис. 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Алгоритм виконання лабораторної роботи зі складання плану польоту 
 
Висновки. Очевидно, що професійна підготовка диспетчерів із забезпечення польотів 

потребує розв’язання проблеми вдосконалення засобів навчання таких фахівців, де одним із 
шляхів є розробка та впровадження електронних засобів навчання, що дозволяють імітувати 
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професійну діяльність фахівців в різних умовах, дають змогу отримати теоретичні знання і 
практичний досвід з вибраної теми.  

Електронний лабораторний практикум «План польоту» розроблено з урахуванням 
дидактичних, методичних, психологічних, ергономічних, технічних вимог до електронних 
навчальних засобів, а також специфічних вимог, зумовлених особливостями професійної 
підготовки авіаційних операторів. Розроблений ЕЛП «План польоту» виконує усі 
найнеобхідніші функції, дозволяє перевіряти знання, скористатися необхідним теоретичним 
матеріалом, здійснює самоконтроль, проводить тестування та виконує контрольну вправу з 
миттєво виставленою об’єктивною оцінкою. В ході апробації був визначений можливий 
спектр використання даного ЕЛП в процесі професійної підготовки майбутніх диспетчерів із 
забезпечення польотів, виявлена перспективність для підвищення якості підготовки 
авіаційних фахівців.  

Подальшими перспективними напрямками вдосконалення ЕЛП вважаємо такі: 
- розробити методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по складанню плану 

польоту; 
- розробити форму звіту курсантів з виконання лабораторних робіт; 
- доповнити блок самоконтролю і контролю. 
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3.15. Development of information and digital competence of future specialists of computer 
technologies in the study of the physical and technical bases of automated systems 

 
3.15. Розвиток інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців  

комп’ютерних технологій у навчанні фізико-технічних основ автоматизованих систем 
 
Вступ. Сучасне суспільство потребує підготовки у закладах вищої освіти майбутнього 

фахівця комп’ютерних технологій (КТ) нової генерації, який буде володіти набором 
компетентностей, що є визначальними у ХХІ столітті. Однією з таких компетентностей є 
інформаційно-цифрова компетентність (ІЦК). 

Під ІЦК ми розуміємо уміння використовувати наявні інформаційно-цифрові ресурси 
для отримання, зберігання, поширення та опрацювання необхідної інформації; здатність 
упевнено, критично, творчо і безпечно використовувати інформаційно-комунікаційні 
технології (ІКТ) для досягнення цілей, що визначаються потребами сталого розвитку 
особистості та суспільства вцілому469. 

Необхідність її формування та розвитку на всіх етапах становлення особистості 
дошкільна освіта → заклад загальної середньої освіти / позашкільна освіта → заклад вищої 
освіти / самоосвіта → післядипломна освіта / самоосвіта → … є вимогою часу, що 
визначається рядом факторів: 

- стрімка цифровізація470 всіх галузей народного господарства; 
- лавиноподібне накопичення наукових знань з природничих і технічних наук; 
- зміна способів отримання, зберігання та передачі інформації; 
При цьому аналіз здобутків науково-технічного прогресу ХХІ ст.471 та рівня 

запровадження відповідної йому наукової інформації472 у зміст посібників із фізики та 
технічних дисциплін, зокрема, і для підготовки майбутніх фахівців КТ у педагогічних закладах 
вищої освіти показали його відставання на 30-40 років. 

Так як саме фізика і технічні дисципліни є основою для розвитку науково-технічного 
прогресу, то, на нашу думку, елементи фізико-технічних знань мають бути притаманні 
змістовому компоненту і ряду дисциплін професійної підготовки майбутніх фахівців КТ. 

Виходячи з визначених проблем, мета дослідження полягає в окресленні теорії та 
методики розвитку ІЦК майбутніх фахівців КТ при навчанні фізико-технічних основ 
автоматизованих систем програмних навчальних комплексів. 

Проблема інформатизації та цифровізації освітньої галузі є актуальною для суспільства 
ХХІ століття та знайшла своє відображення та часткове розв’язання у працях ряду провідних 
науковців. Зокрема, В. Ю. Биков, П. В. Беспалов, Н. І. Гендіна, О. О. Гриценчук, С. О. Дружилова, 
М. І. Жалдак, І. В. Іванюк, Н. І. Колкова, В. В. Котенко, О. Є. Кравчина, М. П. Лещенко, 
І. Д. Малицька, Н. В. Морзе, В. Мидоро, Н. Х. Насирова, О. В. Овчарук, І. Л. Перестороніна, 
І. Л. Скіпор, М. І. Садовий473, Є. М. Смирнова-Трибульська, Л. Г. Собко, Н. В. Сороко, 
О. М. Cпірін, Л. І. Тимчук, А. В. Хуторський та ін. розглядали можливість формування 
інформаційно-комунікаційної компетентності; С. Г. Литвинова, Ю. С. Рамський – інформатичної 

                                                           
469 Трифонова, О. М. (2019): Основні компоненти інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців 
комп’ютерних технологій в умовах цифровізації суспільства, с. 259. 
470 Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 (2018), с. 2. 
471 Садовий, М. І., Трифонова, О. М. (2013): Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття, 
с. 297. 
472 Садовий, М. І., Трифонова, О. М. (2016): Сучасна фізична картина світу, с. 121. 
473 Садовий, М. І. (2018): Еволюція та розвиток засобів автоматизованої обробки текстильних матеріалів у 
процесі фахової підготовки студентів, с. 170. 
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та інформаційно-комунікаційної; К. В. Власенко, І. В. Сітак, О. О. Чумак – інформатичної; 
С. С. Зелінський – інформативної474; С. М. Амеліна, Р. О. Тарасенко475 – інформаційної. 

Результати дослідження. За цих умов гостро постає проблема розвитку ІЦК майбутніх 
фахівців КТ при навчанні фізики та технічних дисциплін. Крім того, ми вважаємо за доцільне 
приділити увагу теорії та методиці розвитку ІЦК майбутніх фахівців КТ при навчанні фізико-
технічних основ автоматизованих систем програмних навчальних комплексів. 

Уведення нових інтегративних курсів (концепції сучасної наукової картини світу, 
природознавство, робототехніка, мехатроніка, автоматизовані системи програмних 
навчальних комплексів тощо) до навчальних програм та пошук шляхів розв’язання проблеми 
перевантаженості суб’єктів навчання обумовили зростання інтересу вчених, методистів і 
педагогів-практиків до проблеми інтеграції в освіті. 

Розвиток ІЦК під час навчання фізико-технічних основ автоматизованих систем 
програмних навчальних комплексів забезпечує реалізацію інтегративного підходу476, який 
сприяє висвітленню перед суб’єктами навчання фізико-технічних знань в їхній інтегрованій 
єдності та окреслює можливості організації перетворення фізико-технічних знань у 
безпосередню виробничу силу під час освітнього процесу з дисциплін професійної 
підготовки майбутніх фахівців КТ. 

Зазначені інтегровані курси у переважній своїй більшості теоретико-практичними 
навчальними дисциплінами: теоретичний блок ↔ практичний блок. Для прикладу ми 
пропонуємо розглянути особливості розвитку ІЦК майбутніх фахівців КТ при навчанні фізико-
технічних основ автоматизованих систем програмних навчальних комплексів. 

Дана навчальна дисципліна виконує роль інтегрованого курсу між фізикою, технічними 
дисциплінами та комп’ютерно-орієнтованими дисциплінами. Саме під час ознайомлення з 
автоматизованими системами найбільшою мірою реалізовується інтегративний базовий 
підхід. Їхнє вивчення передбачає опанування студентами теорією і практикою розробки 
автоматизованих систем керування процесами, робототехнічних комплексів. Для фахівців 
спеціальності Професійна освіта (Комп’ютерні технології) її опанування сприяє формуванню 
професійної компетентності, уявлення про зміст майбутньої спеціальності і своє місце в ній. 

Предметом вивчення є роботи, як приклад автоматизованих систем керування 
процесами, їхня історія розвитку та принципи функціонування. 

Метою даного курсу є розвиток у студентів на рівні бакалавра ІЦК, здатності до 
навчально-дослідного експериментування, організації і проведення науково-дослідної 
роботи, опанування принципів будови, дії і використання новітньої техніки та підвищення 
наукового рівня дослідницької роботи. 

Міждисциплінарні зв’язки: основою для вивчення студентами автоматизованих систем на 
першому (бакалаврському) рівні вищої освіти є знання з соціально-екологічної безпеки 
життєдіяльності; вищої математики; стандартизації, метрології та сертифікації; фізики (за 
професійним спрямуванням), інформатики та обчислювальної техніки, що передбачені 
навчальним планом підготовки фахівця за спеціальністю: 015 Професійна освіта 
(Комп’ютерні технології). 

Програма навчальної дисципліни складається з трьох змістових модулів: 
1. Робототехніка: історія та перспективи розвитку. 

                                                           
474 Трифонова, О. М. (2019): Основні компоненти інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців 
комп’ютерних технологій в умовах цифровізації суспільства, с. 254. 
475 Тарасенко, Р. О. (2017): Теоретичні і методичні засади формування інформаційної компетентності майбутніх 
перекладачів для аграрної галузі у вищих навчальних закладах, с. 10. 
476 Мартинюк М. Т., Декарчук М. В., Хитрук В. І. (2013): Теоретичні і методичні засади підготовки вчителя фізики 
в контексті реалізації інтегративного освітньо-галузевого підходу до підготовки вчителів природничо-наукових 
дисциплін, с. 299. 
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2. Моделювання роботів. Автоматизовані системи. 
3. Адитивні технології. 
Вивчення предмету будується на поєднанні лекційних та лабораторних занять з 

самостійною та індивідуальною науково-дослідною роботою студентів. 
Основними завданнями курсу є: дати студентам загальні поняття про закономірності 

розвитку робототехніки, автоматизованих систем; розвивати у майбутніх інженерів-педагогів 
системність і логічність мислення; розвивати ІЦК; формувати природничо-наукову культуру та 
науковий світогляд для дослідження та розв’язку задач організації й управління освітнім 
процесом у закладах освіти; вивчення студентами основних принципів функціонуванні 
автоматизованих систем управління, будови роботів; формування здатності до проектування 
та конструювання роботів в хмарному середовищі та в реальних умовах; ознайомлення з 
адитивними технологіями та формування вмінь їхнього використання. 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності студентів. На завершення 
опанування дисципліни студент повинен мати певний рівень предметної компетентності, який 
визначається знаннєвим, діяльнісним та ціннісним компонентами. Студент повинен: 

Знаннєвий компонент: знати історію розвитку автоматизованих систем, робототехніки 
та перспективи її розвитку у ХХІ ст.; мати поняття про систему управління; знати основні типи 
апаратного забезпечення роботів та види роботів; знати методи розрахунку, вибору та 
конструювання основних вузлів роботів; принципи функціонування роботів та 
автоматизованих систем управління; знати основні типи датчиків робототехнічних 
комплексів і принципів їх функціонування; розуміти принцип роботи з датчиками; мати 
базові знання програмування робототехнічних систем; мати уявлення про адитивні технології 
та фізичні основи їх функціонування. 

Діяльнісний компонент: дотримуватися правил безпечної поведінки під час роботи з 
комп’ютерною технікою, датчиками, 3D-принтером та іншим обладнанням; вміти виконувати 
проектно-розрахункові роботи з використанням електронно-обчислювальних машин та 
систем автоматизованого проектування; вміти користуватися спеціальною літературою, 
довідниками, стандартами, нормативами; вміти моделювати роботів у хмаро орієнтованому 
середовищі та в реальних умовах; вміти знаходити, зберігати, опрацьовувати, передавати 
інформацію. 

Ціннісний компонент: усвідомлювати роль автоматизованих систем, робототехніки у 
навчанні фізико-технічних дисциплін, у науково-технічному прогресі та необхідність 
дотримання бережливого ставлення до природи. 

Освітній процес з курсу передбачає розвиток у студентів спеціальності: 015 Професійна 
освіта (Комп’ютерні технології) ІЦК, рівень якої ми пропонуємо визначати за допомогою 
анкетування477. 

Як видно зі змісту програми навчальної дисципліни на кожному етапі її вивчення 
студенти стикається з фізико-технічними знаннями, то ж із метою активізації цих знань ми 
пропонуємо організувати лабораторний блок як інтегровану єдність теоретичних знань з 
фізики (наприклад, лабораторна робота «Сила тяжіння»478) та технічних дисциплін 
(наприклад, лабораторна робота «Зубчасті колеса»479) і практичних вмінь з робототехніки та 
автоматизованих систем. Тобто за допомогою автоматизованих систем керування ми 
пропонуємо досліджувати вже знайомі студентам явища і процеси фізики та техніки.  

 
                                                           
477 Трифонова, О. М. (2019): Визначення рівня сформованості інформаційно-цифрової компетентності у 
майбутніх фахівців комп’ютерних технологій, с. 354. 
478 Трифонова, О. М., Хомутенко, М. В., Садовий М. І. (2019): Автоматизовані системи програмних навчальних 
комплексів, с. 74. 
479 Там же, с. 87. 
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Лабораторна робота: СИЛА ТЯЖІННЯ 
Мета: перевірити дослідним шляхом закони вільного падіння, визначити чисельне 

значення прискорення вільного падіння. 
Матеріально-технічне оснащення робочого місця: базовий набор LEGO MINDSTORMS 

Education EV3, персональний комп’ютер (ПК), з’єднувальний дріт блоку EV3 з ПК або модуль 
Bluetooth, програмне забезпечення LEGO MINDSTORMS Education EV3. 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ.  
Механічний рух – це зміна положення тіла відносно інших тіл або одних його частин 

відносно інших (людина йде відносно Землі; рух рук відносно тулуба)480.  
Для опису механічного руху треба зокрема знати темп руху. Він характеризується 

швидкістю. Середня швидкість є скалярною величиною і дорівнює відношенню пройденого 

шляху до часу: 𝜗сер =
𝑆

𝑡
=

𝑆1+𝑆2+...+𝑆𝑛

𝑡1+𝑡2+...+𝑡𝑛
 . 

Зміна швидкості тіла, тобто поява прискорення, відбувається під дією оточуючих тіл на 
це тіло. Для характеристики цих взаємодій введено поняття сили. Сила – це фізична векторна 
величина, що є мірою дії на деяке тіло інших тіл (або полів), яка може викликати 

прискорення і деформацію тіла. Сила є повністю визначеною, якщо задано її модуль |�⃗�|, 

точка прикладання, лінія дії, напрям дії. 
Прилади для вимірювання сил називають динамометрами. 
Закон, який характеризує сили притягання, dперше сформулював Ньютон в 1687 р. під 

час вивчення руху Місяця навколо Землі. Це закон всесвітнього тяжіння: будь-які дві 
матеріальні точки притягуються одна до одної із силою, прямо пропорційною добутку їх мас і 

обернено пропорційною квадрату відстані між ними: 𝐹 = 𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟2 . 

де 𝑚1 і 𝑚2 – маси матеріальних точок; 𝑟 – відстань між ними; 𝐺 – гравітаційна стала, що 
чисельно дорівнює силі, з якою притягуються два тіла масою по 1 кг кожне, знаходячись на 
відстані 1 м одне від одного. Гравітаційну сталу визначено експериментальним шляхом.  

У СІ гравітаційна стала має значення G = 6,67·10-11 Н м2 /кг2. Отже, два тіла масою 1 кг 
кожне, що знаходяться одна від одної на відстані 1 м, взаємно притягуються гравітаційною 
силою, що дорівнює 6,67·10-11 Н. 

Силу, з якою тіло притягується до Землі під дією поля тяжіння Землі, називають силою 
тяжіння. 

Якщо розмістити на висоті ℎ над Землею, радіус якої 𝑅з і маса – 𝑀з, тіло масою 𝑚. Між 

тілом і Землею діє сила всесвітнього тяжіння: 𝐹 = 𝐺
𝑚𝑀з

(𝑅з+ℎ)2. 

У цьому випадку 𝐹 називається силою тяжіння – силою притягання тіла Землею. Ця сила 

надає тілу прискорення вільного падіння: �⃗� = 𝑚𝑔0⃗⃗⃗⃗⃗. 
Розрахунки показують: 𝑔0 ≈ 9,8м/с2. 
Кінематичні рівняння шляху та швидкості при вільному падінні набувають вигляду: 

{
ℎ = 𝜗0𝑡 +

𝑔𝑡2

2

𝜗 = 𝜗0 + 𝑔𝑡
. Якщо 𝜗 = 0 , то {

ℎ =
𝑔𝑡2

2

𝜗 = 𝑔𝑡
. 

 
ХІД РОБОТИ 

1. Запустіть на виконання програмне забезпечення LEGO MINDSTORMS Education EV3. 
2. В лобі оберіть «Навколишній світ», далі групу «Сила і рух» та запустіть на виконання 

роботу «Швидкість». 
3. Побудуйте робота за запропонованою моделлю (Рис. 1). 
4. Включіть модуль EV3 та завантажте на нього програму. 

                                                           
480 Сергієнко, В. П., Садовий, М. І., Трифонова, О. М. (2008): Фізика, с. 180. 
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5. Запустіть програму на виконання. Датчик дотику встановлений ззаду вежі для 
скидання. Він використовується для активації спускового механізму для скидання. Механізм 
закривається автоматично для наступного досвіду. На екрані модуля EV3 відображається час 
падіння. 

6. Покладіть кульку в закритий потужний тримач-
захоплення. 

7. Для початку досвіду використовуйте вільний датчик 
дотику на вежі для скидання. Після натискання на датчик дотику 
кулька впаде вниз на інший датчик дотику, що знаходиться внизу 
вежі для скидання. Час падіння відобразиться на екрані. 

8. Проведіть досвід не менше трьох разів. 
9. Зафіксуйте отримані в дослідах числа і час падіння в 

таблиці. 
10. Оскільки відомо відстань скидання 𝑑 і час падіння 𝑡, 

розрахуйте середню швидкість падіння кульки. Занесіть 
результати до таблиці. 

11. Розрахуйте прискорення вільного падіння (g), 
ґрунтуючись на величинах, виміряних в ваших дослідах. 

12. Занесіть результати обчислень до таблиці. 
13. Зробіть висновки. 
 

№ п/п 𝑑, м 𝑡, с 𝑡ср, с 𝑣, м/с 𝑔, м/с^2 

1. 
… 

     

 
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Що таке середня швидкість? Як її визначають? 
2. Як формулюють закон всесвітнього тяжіння?  
3. Що називають силою тяжіння (гравітаційною силою). 
4. Який вигляд має формула закону всесвітнього тяжіння? 
5. Який фізичний зміст гравітаційної сталої? Яке її значення в СІ? 
Лабораторна робота: ЗУБЧАСТІ КОЛЕСА 
Мета: ознайомитися з різними видами зубчатих колес та способами їхнього 

використання. 
Матеріально-технічне оснащення робочого місця: базовий набор LEGO MINDSTORMS 

Education EV3, персональний комп’ютер, з’єднувальний дріт блоку EV3 з ПК або модуль 
Bluetooth, програмне забезпечення LEGO MINDSTORMS Education EV3. 

 
ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Найважливішою частиною майже кожного робота є механічна передача. У різних 
конструкторах пропонується кілька її видів: зубчаста, ремінна, ланцюгова та ін. Передача 
буває необхідна, для того щоб передати крутний момент із валу двигуна на колеса або інші 
рухомі частини робота. Досить часто потрібно передати обертання на деяку відстань або 
змінити його напрямок, наприклад на 180 або 90 градусів. 

Найважливішим складником зубчастої передачі є зубчасте колесо. Зубчасте колесо або 
шестерня – це один із простих механізмів, які розглядаються ще в курсі фізики 7 класу. В 
конструкторі LEGO MINDSTORMS налічується 25 різновидів зубчатих колес. 

 
Рис. 1. Модель для роботи 

«Сила тяжіння» 
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Зубчасте колесо – основна деталь зубчастої передачі у вигляді диска з зубами на 
циліндричній або конічній поверхні, що входять в зачеплення з зубами іншого зубчастого 
колеса. 

Як і будь-яка деталь LEGO, зубчаті колеса мають свої імена, наприклад: CONICAL WHEEL 
Z12, що в перекладі означає конічне колесо з 12 зубцями. Англійська літера Z позначає 
кількість зубців. 

При будь-якої передачі істотну роль грає особлива величина – передавальне число. Для 
цього необхідно знати число зубчиків на шестернях при зубчастій або ланцюговій передачі і 
діаметр шківів при пасовій передачі. 

Тепер подивимося, що відбувається при зубчастій передачі. По-перше, напрямок 
обертання веденої вісі протилежно напрямку обертання ведучої. По-друге, можна помітити, 
що різниця в розмірі шестерень впливає на кутову швидкість обертання веденої вісі. Якщо 
ведуча менша веденої, то швидкість зменшується. Якщо ведуча більша веденої, то швидкість 
збільшується. Ще з курсу фізики 7 класу відомо, якщо в чомусь простий механізм дає виграш, 
то в іншому – програш. Отже, якщо в першому випадку ми програємо в швидкості, то 
виграємо в силі. І навпаки, для другого випадку, якщо механізм дає виграш у швидкості, то 
програємо в силі. Ця властивість зубчастої передачі використовується в безлічі механізмів, 
від будильника до автомобіля. 

Щоб точно дізнатися, у скільки разів збільшилася тягова сила, потрібно розрахувати 

величину, яка носить назву «передавальне число»: 𝑖 =
𝑍2

𝑍1
, де 𝑖 – передавальне число, 𝑍2 – 

кількість зубців на веденій шестерні, 𝑍1 – кількість зубців на ведучій шестерні. 
Таким чином, при 𝑖 < 1 тягова сила зменшується, а кутова швидкість зростає; при 𝑖 > 1 

сила збільшується, а швидкість падає. Очевидно, що при 𝑖 = 1 і сила, і швидкість 
залишаються незмінними. У цьому випадку ми можемо відчути зміни тільки за рахунок втрат 
при терті. 

Якщо в передачі використовується кілька поспіль встановлених зубчастих коліс, то при 
розрахунку передавального числа враховується тільки перше і останнє з них, а інші 
називаються «паразитними». Паразитні шестерні виконують корисну функцію лише при 
необхідності передачі обертання на деяку відстань. В інших випадках вони лише збільшують 
втрати на тертя. 

Зубчасту передачу можна побудувати таким чином, щоб кожна шестерня виконувала 
корисну функцію і слугувала або для збільшення, або для зменшення передавального числа. 
У цьому випадку кожна друга пара сусідніх шестерень повинна знаходитися на одній осі. А 
загальне передавальне число розраховується як добуток усіх передавальних чисел 

шестерень на одній вісі: 𝑖 = 𝑖12 ∙ 𝑖34 ∙ 𝑖56 … , 𝑖12 =
𝑍2

𝑍1
, 𝑖34 =

𝑍4

𝑍3
, 𝑖56 =

𝑍6

𝑍5
, … .  

Шестерні, що обертаються на одній вісі, обертаються з однаковою швидкістю, а отже 
передавальне число рівне 1. Відповідно ці значення в обрахунках не враховуються. 

Черв’якова передача – це окремий випадок зубчастої. У конструкторі LEGO вона має 
певні властивості. По-перше, один оборот черв’яка відповідає одному зубця будь-якої 
шестерні. А отже, при розрахунку передавального числа кількість зубців черв’яка можна 
вважати рівним одиниці: 𝑍ч = 1. По-друге, черв’якова передача працює тільки в одному 
напрямку від черв’яка до шестерні і блокує рух у зворотному напрямку. 

ХІД РОБОТИ 
1. Запустіть на виконання програмне забезпечення LEGO MINDSTORMS Education EV3. 
2. У лобі оберіть «Навколишній світ», далі групу «Сила і рух» та запустіть на виконання 

роботу «Зубчасті колеса». 
3. Побудуйте робота за запропонованою моделлю (Рис. 2). 
4. Включіть модуль EV3 та завантажте на нього програму. 
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5. Використовуйте ультразвуковий датчик для 
вимірювання відстані від стіни до робота. 

6. Робота з зубчастими колесами встановіть на відстані 
10 см (3,9 дюйма) від стіни. 

7. Переконайтесь, що ультразвуковий датчик 
перпендикулярний до стіни. 

8. Переконайтесь, що на шляху руху робота не має 
ніяких перешкод. 

9. Запустіть на виконання програму. Натиснувши кнопку 
«Пуск» буде проведене автоматичне зберігання відстані до 
стіни. Робот буде рухатись, поки мотор не зробить один 
повний оберт, після чого він зупиниться та визначить нову 
відстань до стіни. На екрані буде відображена пройдена відстань. 

10. Виконайте досвід кілька разів для кожної з зубчастих передач, рекомендованих в 
інструкціях по збірці або див. Рис. 3. 

 

    
Рис. 3. 

 
11. Зафіксуйте отримані в дослідах значення і результати в таблиці.  
12. Перемкніть передачу відповідно до інструкцій по збірці і почніть знову. 
13. Обрахуйте похибки вимірювань. 

Зробіть висновки про: 
14. Для кожної з різних комбінацій зубчастих коліс, показаних в інструкціях по збірці, 

використовуйте таблицю для порівняння передавального числа з величинами пройденої 
відстані. 

15. Поясніть, при якому передавальному відношенні пройдену відстань була 
мінімальною, а при якому – максимальним. Поясніть, яке передавальне відношення 
найкраще підходить для переміщення важких вантажів. 

 

№ п/п СЗ № п/п досліду 𝑍1 𝑍2 𝑖 𝐿, м 𝐿ср, м ∆𝐿, м 𝜀, % 

1. 
… 

        

 
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Чому нам потрібні зубчасті колеса? 
2. Назвіть предмети з повсякденного життя, в яких використовуються зубчасті колеса. 
3. Багато зубчасті колеса видно (наприклад, механізм перемикання передач 

велосипеда), а інші – ні (наприклад, шестерні маточини велосипеда). Поясніть, чому зубчасті 
передачі іноді ховають. 

Висновки. Отже, запропоновані елементи методики навчання автоматизованих систем 
як інтегрованої єдності фізики, технічних дисциплін та робототехніки сприяють розвитку ІЦК 
майбутніх фахівців КТ, покращенню рівня знань з фізики та технічних дисциплін, а також 
підвищенню зацікавленості студентів до опанування дисциплін професійної підготовки. 

 
Рис. 2. Модель для роботи 

«Зубчаті колеса» 
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Annotation 

 
 

Part 1. Philosophic and Methodological Foundations  
of Innovative Development of Education 

 

1.1. Viktoriia Anishchenko, Oleksii Tohochynskyi. Methodology improving of future 
penitentiary officers` professional training by application of information and 
innovation technologies of education. 
The article is devoted to one of the priority directions of higher educational institutions 
activity with specific learning conditions – professional training of future penitentiary 
officers in Ukraine. The authors of the article outline the main ways to improve the 
methodological foundations for formation of the penitentiary officers` competencies of 
a new generation, among which the main ones are: creation of a special informational 
and innovative educational environment, conditions for the cadets and listeners` 
comprehensive development, obtaining modern knowledge in the field of future quasi-
professional activity; application of various integration forms of professional 
educational disciplines and creation of interdisciplinary modules for lectures, seminars, 
practical training classes with the use of information and innovative teaching 
technologies and others. 

 

1.2. Yuliia Bilotserkivska, Andrei Zlotnikov, Vitalii Kуslyi. Technology for assessing the 
effectiveness of psychological preparation of Air Force personnel.  
The article defines the actual problem of determining the main characteristics of the 
formation of the components of psychological preparation and the development of 
technology for assessing the effectiveness of psychological preparation of Air Force 
personnel. The basic structural components of psychological preparedness of military 
personnel are determined. An algorithm of research activities is developed to 
determine the main characteristics of the formation of components of psychological 
preparation of personnel of the Air Force. The urgency of the development, the 
theoretical basis and the content of the technology of expert evaluation of the 
effectiveness of psychological training of personnel of the Air Force are disclosed. 

 

1.3. Olena Bilous, Yuliia Fedoruk. Interactive teaching methods as a basis for 
modernization of university education. 
The article addresses the issue implementing interactive methods of teaching 
university education. The concept of "interactive technology", "interactive teaching 
methods" is explained in detail, the main advantages of their use are outlined. The 
description of the basic technologies of teaching in the practice of university education 
is given. 
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1.4. Yurii Brytan. Technological approach to the formation of healthcare student 
competence of higher education students.  
Modern approaches to the characterization of health as a social value are disclosed. 
The active role of a person in maintaining his or her own state of health has been 
clarified. The role of educational institutions as social institutions in shaping young 
people's conscious attitude to health-saving behavior is emphasized. The essence of a 
person's health-saving competence and its formation in a student in a higher education 
institution are revealed. The peculiarities of the use of technological approach to 
educational processes and formation of students' health-saving competence in 
particular are clarified. The directions of development of technologies of formation of 
health-saving competence of students in higher education institutions that contribute 
to ensuring the formation of their physical, social, mental and spiritual health are 
outlined. 

 

1.5. Lyudmila Demchyk, Natalia Rusetskaya. Forming the main requirements of the 
innovative approach to preparation of future factors of the agricultural and technical 
industry. 
The article examines the benefits of using information technology in higher education. 
The main directions of using a computer in the study of disciplines of the chemical 
cycle are highlighted. Conditions of efficiency of introduction of information 
technologies in the educational process are determined. The scheme of using 
computer technologies during the study of chemical disciplines is developed. The basic 
forms of independent work of students with the use of multimedia technologies are 
allocated. The description and classification of educational and teaching materials with 
which the student works is given. 

 

1.6. Inna Isac, Yuliana Babyna. Modern pedagogical models of the revival of folk crafts in 
the system of medium and additional artistic education in the Republic of Moldova.  
This chapter reveals the pedagogical possibilities of artistic creativity in children's 

schools / institutions of various types and the existing problems in the organization of 

the educational process. The authors present an analysis of modern models of the 

restoration of regional traditions and folk crafts in the educational system of the 

Republic of Moldova through the historical and cultural heritage of the region and the 

canons of folk arts and crafts. 

 

1.7. Yullia Kopochynska. General characteristics of innovation in the educational process 
of preparation of future physical therapy, ergotherapy. 
The article describes innovative approaches to the implementation of traditional 
individual-personal, oriented approaches to learning, characterizes the modular forms 
of learning, their advantages and disadvantages. The technologies selected for the 
study are united by common features that form the basis for the formation of 
professional identity of future specialists in physical therapy, ergotherapy. 
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1.8. Maryna Omelchenko. Periods of development of professional consciousness at 
correctional teacher. 
This article defines the relevance of study of the formation`s stages of professional 
consciousness at correctional teacher and proposed a corresponding periodization that 
takes into account the structural components` specifics of professional consciousness: 
professional-cognitive, professional-reflective, professional-axiological, professional-
motivational, professional-emotional. The author determines and analyzes the content 
of respective phases (unconscious formation of professional consciousness; the 
emergence and development of professional consciousness; professional self-
determination; professional training; development of professional consciousness in the 
adaptation period; formation of the optimal level of professional consciousness). 

 

1.9. Natalia Pavlushenko, Yevdokiia Kharkova, Olena Kozlova, Larysa Pushkar. Use of 
interactive technologies in education. 
The article is devoted to interactive technologies in education. Their varieties and 
features of application in the educational process are considered. Modern 
requirements put forward in educational standards encourage teachers not only to 
provide students with educational information, but also to teach them ways of 
practical application in everyday life. The interactive model of training is designed to 
implement the task data. The article discusses the use of interactive technologies as 
the main component of professional growth. The main problems of the quality of 
education in Ukraine are considered. It is determined that in order to improve the 
quality of education, it is necessary to involve interactive technologies in the 
educational process. The paper notes that the increase in the effectiveness of the 
traditional system occurred primarily through the introduction of new approaches to 
the methodology for conducting lectures, seminars, and practical classes. The article 
proves that as a result of the optimal use of various interactive teaching methods, the 
positions of the teacher and students in the teaching and educational process change. 
From the carrier of ready knowledge, the teacher turns into the organizer of cognitive 
activity of students, and the latter become equal subjects in training. One of the main 
advantages of interactive teaching methods is the approximation of the learning 
process to the real practical activities of future specialists. Interactive methods 
contribute to the intensification and optimization of the learning process, help to learn 
to solve problems, correctly formulate your own opinion; analyze the information 
received; to argue, defend their point of view; be more confident and independent. 

 

1.10. Leonid Tsubov, Oksana Kalinska. Innovative technologies for developing pedagogical 
skills of a lecturer of a modern educational institution. 
The article analyzes and generalizes the issues of introduction of innovative 
educational pedagogical technologies in a modern educational institution. The 
importance of using and influencing educational innovations in the pedagogical process 
as a way to form the professionalism and pedagogical skill of the lecturer is described, 
the importance of their influence on the improvement and improvement of 
pedagogical professionalism and skill of lecturer in order to improve the quality of the 
educational process is considered. It is determined that the introduction of innovative 
technologies most effectively contributes to the development of pedagogical skills of 
lecturers. 
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1.11. Kateryna Shalvarova. Theoretical and methodological basis for the development of a 
picturesque vision of the artists-educators at the initial stages of training. 
The psychological aspects of the concept of "pictorial vision" and its components are 
considered in the article. The conditions for successful development and formation of a 
picturesque vision of future artists-educators at the initial stages of training are listed. 
Opportunities for forming a picturesque vision are created through the implementation 
of interdisciplinary connection in the disciplines of the fine arts cycle. 

 

1.12. Olga Shevchenko, Anastasiya Melnik, Valentyna Chernii. Health's saving technology 
in systems now has been developed. 
The article discusses health-saving technologies, their content and meaning. It has 
been found out that health saving in pedagogical aspect as a process of education and 
upbringing does not cause direct or indirect harm to the health of students, but creates 
safe and comfortable conditions for stay of children in the educational establishment, 
provides an individual educational trajectory, prevents stress, overload, fatigue, 
promotes preservation and promotion of health. It is proved that the health saving of 
students in the process of education and upbringing requires the solving of a complex 
of tasks concerning both material, personnel, and organizational content. Innovative 
pedagogical approaches to the introduction of health-saving technologies into the 
educational space of general secondary education institutions have been identified. 

 

  

  

Part 2. Organizational, Pedagogical and Psychological Supplement  
of Innovative Development in Education 

 

  

2.1. Halyna Meshko, Oleksandr Meshko, Halyna Meshko, Myroslava Chorniy. Technology 
of formation of psychologically safe educational environment in institution of general 
secondary education. 
The research is devoted to the problem of formation of a psychologically safe learning 
environment in the institution of general secondary education. The results of the 
research of the state of pupils’ psychological safety, the protection of teachers, their 
emotional well-being have been presented. The essence of a safe learning 
environment, its structural components have been revealed. The technology of 
formation of a psychologically safe learning environment of the institution of general 
secondary education has been developed, which includes: purpose; algorithm for 
designing a psychologically safe learning environment; its structural-functional 
components; a comprehensive program for the formation of a psychologically safe 
learning environment; monitoring of the effectiveness of the proposed program 
(diagnosis and examination of psychological safety of learning environment) and result. 
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2.2. Viktoriia Khrebtova. The development of the student as a person of culture in the 
context of multicultural education by means of foreign languages. 
The problem of the development of the student as a person of culture in the context of 
multicultural education by means of foreign languages is elucidated, the position of the 
investigated issue in the modern pedagogics is analysed, the general pedagogic 
question of the essence of multicultural education in the process of intercultural 
communication in compliance with the new educational paradigm is characterized in 
the article. The orientation to multiculturalism is provided by the introduction of 
various forms and methods of interactive teaching and education in the educational 
process of students. The author of the article theoretically substantiates the new 
tendencies of the subsequent development of multicultural education of future 
specialists. 

 

2.3. Alina Kvitka, Alina Pahuba. Teaching English language to future penitentiary officers 
using informative and innovative technologies. 
The problems that arise while teaching English language to future penitentiary officers 
are distinguished in the article. The functions and principles of future penitentiary 
officers’ studying by computer means are summarized. Types of modern English 
language studying technologies are described. The stages of introducing informative 
and communicative technologies and computer studying programs at English language 
classes are distinguished. The necessity of using scribing presentation as the latest 
means of teaching English is proved. The basic linguistic and didactic tasks of using 
informative and communicative technologies while teaching English language to future 
penitentiary officers are summarized. 

 

2.4. Tetiana Zabavliaieva, Vladyslav Pyurko. Intellectual cards using in the educational 
process as a modern innovative technology of knowledge visualization of young 
schoolchildren. 
The article describes the technologies of creating mental maps and their use in 
pedagogical activity, analyzes the benefits of using knowledge cards in the educational 
process, and provides examples of the use of memory cards in the educational process 
of the educational institution. Emphasis is placed on the effectiveness of the use of 
intellect cards as a means of optimizing the educational and cognitive activity of 
children and on the benefits of using this method in the teacher's pedagogical activity. 

 

2.5. Larysa Vasetska. Informatization of models training of non-native language for 
foreign listeners at the pre-university stage of training. 
The article deals with the peculiarities of the organization of the educational process 
on the study of the Ukrainian language by foreign students of the pre-university stage 
of training. It is noted that the presented model of teaching a foreign language is highly 
effective due to the use of information technologies in the educational process taking 
into account the communicative needs and individual characteristics of the mental 
perception of knowledge by different contingents of foreigners. 
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2.6. Olena Havrylo, Svitlana Kondratyuk, Yevdokiia Kharkova, Olha Shapovalova. 
Interactive methods and techniques in the forming of the senior preschoolers’ 
natural competence in the preschool education institutions 
The article is devoted to the experimental study of the effectiveness of interactive 
methods and techniques in the formation of the senior preschoolers’ natural 
competence. The competent approach in valves the formation of a system of 
knowledge, skills to apply it and a value relation to the environment. The education of 
a competent person requires the active participation of teachers and parents in this 
process and involvement of children in the environmental activities. We used in the 
classes a number of methods and techniques that have taught children to express their 
thoughts, to find solutions for the problems, have formed a cognitive interest and 
careful attitude to nature. 

 

2.7. Olha Matiash. Means and methods of development of critical thinking of future 
mathematics teachers. 
Critical thinking is justified as an important component of the thinking of a future 
mathematics teacher. The technology of developing the critical thinking of future 
mathematics teachers is presented as a system of various methodological tools and 
techniques aimed at preparing new generation of teachers, their ability to analyze, 
readiness for discussion, the ability to justify their own point of view, to communicate 
and understand others' reflections. Some methods of development of critical thinking 
of future mathematics teachers are characterized, the necessity of mastering a special 
method of solving mathematical, logical, educational and methodical problems is 
explained. 

 

2.8. Liubov Mykhailenko. Partnership of the pedagogical university and the school as a 
prerequisite for methodical development of mathematical teachers. 
The article substantiates the positive influence of partnership interaction between a 
pedagogical university and a school on the conditions of methodical development of 
working mathematics teachers. We believe that the effectiveness of reforming school 
mathematics education is highly dependent on reforming the system of professional 
training of the future mathematics teacher. Not only the content needs to change, but 
the technologies of new generation teacher training in higher education pedagogical 
institutions need to be improved and updated. Also important for the effectiveness of 
reforming general secondary education is the retraining of working teachers to 
implement the main directions of the new educational reform. 

 

2.9. Yuliia Minhalova. Tools of creation of demonstration material for presentation of 
student scientific works.  
The article discusses the tools of creating a static and dynamic presentation 
demonstration material of student research works. Examples of presentation material 
are provided. The functions and principles of students' creation of static demonstration 
material of their own research work are stated. Recommendations for creating 
infographics are provided. The main advantages of dynamic material presentation are 
highlighted. Existing means of creating demonstration material are described. Their 
main features of use are described and highlighted. 
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2.10. Jevgenija Nevedomska. Test technologies in the electronic education system of 
Ukrainian students. 
Modern life before institutions of higher education puts the demand to prepare a 
professional, competitive specialist. This can be helped by the e-learning system. The 
article describes the applied questions of application of test technologies for evaluation 
of key and subject competences of students. Positive and negative moments when 
using tests are considered. The generalized classification of test tasks is proposed and 
concrete examples of test tasks are given in accordance with this classification. The 
criteria for test tasks in the e-learning system are proposed. 

 
2.11. Nataliia Ponomarova, Nadiia Оlefirenko, Liudmyla Ostapenko. Practical component 

of preparation of future teachers of informatics to career guidance of students on IT-
specialty. 
The study is devoted to the problem of preparing of future teachers of informatics for 
the career guidance of students on IT-specialties. According to the author's model of 
this training, the educational and methodological support of its practical component – 
propaedeutic practice, practice in information technologies and pedagogical practice, – 
has been developed. The content of pedagogical practice, propaedeutic practice is 
expanded by deepening the content of training modules in theoretical and practical 
parts, as well as by introducing additional modules. Was introduced the author's 
program of practice in information technology. 

 
2.12. Mykola Sadovyi. Digitization of the experiment in natural sciences as a means of 

information and digital competence formation of specialists in professional 
education. 
Society lives in an era of total digitization of all spheres of activity of the individual. This 
applies to household needs and high-tech production. In these circumstances, the 
problem of improving the educational process in the natural sciences is particularly 
acute. It is important to increase the interest of the subjects of learning to acquire 
knowledge in this course of subjects. This is primarily due to the fact that physics and 
technology are the driving force in the development of scientific and technological 
progress. The purpose of the study is to outline the range of modern learning tools. 
These teaching aids should help to improve the educational process in the natural 
sciences in the context of a technogenic information society. This study focuses on the 
use of a variety of gadgets, cloud and additive technologies in the learning experiment. 

 
2.13. Olha Sova. Modern methods of forming gnostic skills future artists' teachers during 

plein-air practice. 
The essence of artistic and pedagogical skills of future teachers of fine art is 
concretized in the article and their structural components are outlined. It is proved that 
the Gnostic skills, which are responsible for the cognitive ability of personality, are 
based on the complex artistic and pedagogical knowledge. The effective method of 
formation of students' Gnostic skills is presented during the educational and creative 
plein-air practice, which relies on modern methods of actualization of fine knowledge 
and personalized teaching. The publication states that the basic educational form of 
the methodology is the instruction conference. Underlined that the effectiveness of 
the formation of Gnostic skills of future teachers-artists depends on the responsible 
and professional work of the teacher-methodist, who organizes the plein air. 
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2.14. Irina Sundukova, Nataliya Shcherbatyuk. Psychological supervisor of a teacher of a 
physical culture in secured personal careers before professional careers. 
The article deals with the emotional stability of the teacher of physical culture to 
professional activity, such as the presence of tensions among representatives of the 
profession, associated with systematic assessment situations, frequent and long-term 
contacts with students, parents, reduced prestige of pedagogical work, high probability 
of the emergence of business and interpersonal conflicts, which leads to "emotional 
burnout" of the teacher. A modern school requires a teacher of balance, high 
endurance, hard work. The feeling of love for pupils must be combined with a fairly 
high level of self-control, the ability to manage their emotions. It is established that the 
emotional stability of the teacher of physical culture is a professionally significant 
quality of the individual, which allows to control the manifestation of emotions and to 
act adequately in stressful emotional situations of the teacher's practical pedagogical 
activity. An effective means of improving the emotional stability of the teacher of 
physical education is autotraining, which ensures the regulation of emotional states of 
nervous and mental stress in which maximum relaxation of muscles is achieved on 
conscious verbal self-examination. 
 

  
 

Part 3. Innovations in Training of Specialists  
from Different Directions and Fields 

 
 

3.1. Iryna Danchenko, Natalya Bondar. Improving the efficiency of training students in 
higher education institutions of agrarian profile in the specialty «Tourism». 
The problems of organization of high-quality practical training of students of higher 
agrarian educational institutions on the specialty "Tourism" are considered in the 
article, analysis and methodological and methodical bases of students preparation are 
carried out. 

 

3.2. Yurii Dutchak, Lyudmyla Sushchenko. Role of information technologies in 
improvement of quality of professional training of future secondary education 
masters in physical education. 
The article reveals that nowadays improvement of quality of future specialists’ 
professional training is a priority task for higher educational establishments of Ukraine. 
It has been proven that one of the trends of improvement of quality of professional 
training of future secondary education masters in physical culture is wider use of 
information technologies in the educational process. 

 

3.3. Tetiana Kovalevska, Oleksandr Danilin, Vitalii Krasnobryz. Problematic issues of legal 
education of civil defense service future employees. 
The essence of legal education, methods and principles of legal education of future 
specialists of the civil protection service is considered on the basis of the analysis of 
scientific researches. 
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3.4. Oleksiy Antoshkin, Yana Hazanova. An example of the use of information technology 
in teaching disciplines in the field of Civil Security. 
The paper presents the possibility of using information technology in teaching 
disciplines in the field of Civil Security. The stages of use of the proprietary software 
complex in the audit of automatic fire protection systems are illustrated. 

 

3.5. Ruslana Barjadze, Natalya Borisenko. Information and innovative approaches to 
organize independent work of students of specialty pharmacy in WHO. 
The article analyzes informative and innovative approaches for the students' self-
training organization in the higher educational establishments. The essence of 
students-pharmacists' self-training, its role in the educational process, the motive and 
the control over self-training course, the peculiarities of self-training organization with 
modern requirements are considered. Some innovative and informative technologies 
that improve the educational process are offered. The advantages for both teachers 
and students in the process of innovative and informative approaches' implementation 
for the curriculum and extra curriculum self-training are observed. 

 

3.6. Oleksandra Dralova, Olena Usachova, Olga Konakova, Tetyana Pakholchuk, Elizaveta 
Silina. Innovative technologies in teaching children's infectious diseases in medical 
higher education.  
Modern teaching of clinical disciplines in medical universities is almost impossible to 
imagine without the use of the latest technologies. Innovative technologies help future 
physicians to absorb teaching material from a new position in creative thinking. 

 

3.7. Svítlana Kondratyuk, Olha Shapovalova, Yevdokiia Kharkova, Olena Gavrilo. 
Pedagogical conditions of preparation for future teachers of primary classes  
health care education of pupils. 
The article is devoted to the problem of professional training of future primary school 
teachers. Different views have been analyzed to address the issue of preparing primary 
school teachers for health education of the pupils. The approaches and principles of 
this process are considered. The pedagogical conditions for the preparation of future 
primary school teachers for the health education of pupils are defined. 

 

3.8. Viktoria Konoplya, Nataliia Kuhai. Professional training of future teachers of 
mathematics by means of ICT in the process of learning of higher algebra.  
In this publication the content part of the professional training of the future 
mathematics teacher in the process of studying of the higher algebra is covered; the 
possibilities of applying ICT for professional training of future mathematics teachers 
were found out (on the programed material of higher algebra). Examples of using the 
system of Dynamic Mathematics GeoGebra are given for testing of solved tasks, 
auxiliary calculations, hypotheses, and research tasks. 
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3.9. Yaroslava Logvinova. Formation of ecological competence of students of the faculty 
of physical education by means of interactive technologies. 
The article is devoted to the analysis of the pedagogical possibilities of interactive 
technologies for forming the ecological competence of students. An ecologically 
competent person has a high level of environmental knowledge, developed ecological 
thinking, in his behavior is guided by the priority of environmental values, considers his 
profession as a means to improve the state of the environment and solve 
environmental problems. The interpretation of the concepts of "activity", "interactive 
learning technologies" and "interactive learning" is substantiated. The significance of 
the use of interactive teaching methods in the process of preparing the future teacher 
of physical education is revealed. Examples of application of interactive methods and 
technologies of training during the study of the discipline "Hygiene and the basics of 
ecology" are given. 

 

3.10
. 

Yuriy Lyannoy, Oksana Bespalova. Model of readiness of future specialists in physical 
therapy, ergotherapy for the use of physical culture and health technologies.  
The model of formation of readiness of future specialists of physical therapy, 
ergotherapy for the use of physical culture and health technologies in future 
professional activity is developed and theoretically substantiated. The characteristic of 
the main structural elements of the author's model: the target (purpose, task, 
methodological approaches and a complex of professionally oriented principles), 
organizational and content (component of readiness for the use of physical culture and 
health technologies, a complex of pedagogical conditions, optimal organizational 
forms, methods and means of work, as well as stages of the process of formation of the 
specified type of readiness), diagnostic (represented by the expected results of the 
implementation of the model, criteria and indicators of their level of formation). 

 

3.1. Nataliia Podoprygora. The comparative-concerted approach to teaching of the 
theoretical physics, to learn out more about conservation of electric charge. 
The problem of the teaching of the Theoretical Physics on the basis of Comparative-
Concerted Approach is examined in the article. Theoretical-methodological basis of 
such approach is a semiotics and pedagogical hermeneutics. The use of the 
Comparative-Concerted Approach is supposed by the disarticulation of integrative 
component which has two components: rich in content and judicial, each of them it is 
necessary to compare and co-ordinate technological levels of the organization of 
teaching and learning of physics. Under the foundation of teaching methods on 
theoretical physics, we understand the purposeful activity of all subjects of the 
educational process in integrated system-correlation, invariant knowledge of 
mathematical physics and, in a consistent relationship to the level of theoretical 
generalizations in terms of principles of theoretical physics, to learn out more about 
Conservation of Electric Charge. 
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3.12. Alla Stepanyuk, Halyna Zhyrska, Nataliia Mishchuk. The use of blended learning in 
the formation of professional-methodological competence of future natural sciences 
teachers. 
The author’s system of formation of professional-methodological competence of future 
natural sciences teachers of first educational level (bachelor) on the basis of blended 
learning is substantiated. Its structural elements are the use of traditional forms and 
means of classroom training and electronic (distant, mobile) training on the basis of 
interactive courses (electronic educational and methodical complexes of educational 
disciplines) of methodological orientation in the system Moodle and Internet 
resources. Methodological ways of using the elements of interactive courses (content 
of lectures, practical classes, video materials, presentations, texts, tasks for 
independent work etc.) and educational web-resources in the process of blended 
learning organization are characterized. 

 

3.13. Liudmyla Sukhovirska. Resourcial approach to learning biophysics during the 
performance of laboratory works on geometric optics. 
The article deals with the formation of a creative personality through the resource-
based approach. Modernization transformations and rapid development of the 
information society requires the training of the student as an active personality, 
capable of productively using internal and external resources to innovate. To improve 
the efficiency and effectiveness of the educational process we see in the development 
of the use of the resource approach to the training of medical and biological physics, 
with laboratory work «Model of the eye Donation», «Stereoscopic depth», «Study of 
the refractive properties of the eye», which allow not only to acquaint students with 
theoretical material, but also to gain practical skills and acquire substantive 
competence. 

 

3.14. Tetiana Tarasova. Psychological education of Elementary School pupils in the 
innovative educational technology "Ecology and Dialectics". 
Article is devoted to the analysis psychological education of pupils of Elementary 
School in innovative pedagogical technology "Ecology and Dialectics". Psychology and 
pedagogical fundamentals of technology are presented, its concept is considered. The 
main psychological-pedagogical idea of innovative technique “Ecology and 
development” is study organization as effective collaborative activity of teacher and 
students in the closest zones of their development, the decisive condition of 
beginnings and self-development is using studying literature which oriented to student 
personality. This idea is implemented through a number of the principles: integration, 
humanitarization, nonlinearity and differentiation of levels. According to them 
contents and methods of training of Elementary School pupils in a subject matter "I am 
a Human" which in detail are considered in article. 
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3.15. Anna Tymoshenko, Oksana Danylko, Larysa Saganovska. Use of electronic laboratory 
workshop in the preparation of flight operator managers. 
The article deals with the problem of providing incomplete pre-flight information and 
ambiguity in flight planning as a problem of professional training of flight operator 
managers. It has been established that one of the causes of accidents and incidents is 
an insufficient level of professional training of flight controllers; therefore, there is a 
need to improve training tools to solve the problem of planning and providing aircraft 
crews with the necessary information. The principle of operation of the electronic 
laboratory workshop "Flight Plan" is described and shown. 

 

3.16. Olena Tryfonova. Development of information and digital competence of future 
specialists of computer technologies in the study of the physical and technical bases 
of automated systems. 
Modern society needs to be trained in the institutions of higher education of the future 
specialist in computer technology of the new generation. He must have a certain set of 
competencies. This set is decisive in the twenty-first century. One of these 
competencies is information and digital competence. We see the solution of the 
problem in introducing the integrated curriculum. These courses in the overwhelming 
majority are theoretical and practical educational disciplines. For example, we propose 
to consider the peculiarities of the development of information and digital competence 
of future computer technology specialists. This process should be considered when 
studying the physical and technical foundations of automated systems of software 
training complexes. 
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	Вступ. На сучасному етапі інформатизації суспільства все більшого поширення у різноманітних сферах життя набувають комп’ютерні технології, вони виступають як один з інструментів пізнання. Тому одним із завдань педагогічної освіти є підготовка фахівця,...
	На даному етапі розвитку українська держава потребує кваліфікованих спеціалістів у всіх галузях народного господарства. В сучасних умовах стрімкого розвитку економічних відносин, зокрема в аграрному секторі, обумовлених євро інтеграційними процесами, ...
	Основна вимога часу – підняти роль вищої аграрної освіти як найважливішого чинника довгочасного впливу на економіку, поступального розвитку суспільства. Завдання науково-технічного прогресу, пов’язані з переходом країни на шлях інтенсивного ринкового ...
	Виникає низка внутрішніх проблем освіти, найважливішими з яких є:
	1) невідповідність структури освіти та її змісту потребам ринкової економіки;
	2) недостатність та нестабільність фінансування;
	3) низький рівень комп`ютеризації та використання сучасних інформаційних та мережевих технологій у навчанні;
	4) недостатність гарантій якості освіти;
	5) посилення тенденцій нерівноправності в одержанні освіти;
	6) необхідність адаптації вітчизняної системи освіти до європейського освітнього простору.
	Тому виникає потреба в модернізації аграрно-технічної освіти, оновлення навчально-матеріальної бази, впровадження в навчальний процес нової техніки, обладнання, матеріалів, інструментів; прискорення темпів збільшення обсягів видання навчальної літерат...
	Методологія. Висвітлення проблем, пов’язаних з використанням сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі, започатковано й розвинуто в фундаментальних роботах А. Ашерова, Б. Гершунського, В. Глушкова, А. Довгялло, А. Єршова, О. Молібога, Є....
	Розвитку психолого-педагогічних проблем використання комп’ютерів у навчальному процесі присвячені праці Т. Ільїної, Ю. Машбиця, Н. Морзе, В. Монахова, Н. Тализіної.
	У дослідженнях Н. Апатової, І. Богданової, Л. Панченко, Л. Романишиної розглядаються питання про наукові основи навчання з використанням нових інформаційних технологій.
	Доцільність та шляхи впровадження комп’ютерних технологій у процес вивчення хімії обґрунтовують у своїх публікаціях російські та вітчизняні дослідники: А. Аспіцька, В. Валюк, С. Дендербер і О. Ключнікова, Г. Мальченко і О. Каретнікова, М. Тукало. Учит...
	Проблеми інформатизації навчального процесу з хімії, пов’язані з підготовкою вчителів-хіміків до роботи в умовах відкритого інформаційного суспільства, досліджують вчені Н. Безрукова, Н. Вострікова і Т. Третякова.
	Останнім часом помітно зросла кількість досліджень, предметом яких стало використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. Цій темі присвячені дослідження таких науковців, як: О. М. Бондаренко, В. Ф. Заболотний, Г. О. Козлаков...
	Розробкою і впровадженням у навчальний процес нових інформаційних технологій активно займаються такі дослідники: О. І. Дмитрєєва, С. У. Новиков, Т. А. Полілов та багато інших.
	Аналіз педагогічної літератури та практика свідчать, що роль та місце комп’ютера у процесі вивчення хімічних дисциплін у навчальних закладах, та поєднання комп’ютерних технологій з традиційними мало вивчені.  Тому впровадження інформаційно-комунікацій...
	Результати дослідження. Так, І. А. Смоляннікова зазначає, що «сучасний фахівець в будь-якій галузі повинен володіти навичками використання інформаційних та комунікаційних технологій у професійному контексті».  Інформаційно-комунікаційні технології – ц...
	Виходячи з особливостей хімічних дисциплін, використання комп’ютера в процесі вивчення хімії, є найбільш природним. Виділяють три основні напрями його застосування: моделювання хімічних процесів і явищ; контроль і обробка даних хімічного експерименту;...
	Моделювання дозволяє відтворювати складні хімічні експерименти (реакції із вибуховими або отруйними речовинами, дорогими реактивами, повільні процеси) з імітацією на екрані дисплею виділення газів, зміни забарвлення реагентів.
	Другий напрям застосування комп’ютера в хімічній освіті потребує вдосконалення таких відомих програм як: ChemLab, NMR Simulator, CS Chem3D Pro, Crocodile Chemistry, «1С: Освітня колекція. Загальна і неорганічна хімія», «1 С: Освітня колекція. Органічн...
	За третім напрямом комп’ютерну підтримку можна реалізовувати у вигляді довідкових матеріалів з окремих тем, електронних підручників, методичних вказівок щодо розв’язання розрахункових та експериментальних завдань, матеріалів для контролю та оцінювання...
	Упровадження ІКТ у навчальний процес характеризується: поступовим нарощуванням темпу; зміною кількісних та якісних характеристик засобів; збільшенням обсягу інформаційних потоків, зміною технологій викладання; трансформацією систем взаємостосунків у с...
	Під час впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес ураховувались такі положення: для формування професійних компетентностей майбутнього спеціаліста фундаментальними (базовими) є хімічні знання; успішне засвоєння одержаної інформації забе...
	Для самостійної підготовки до лабораторно-практичних занять студенти використовують інформаційні можливості наведених вище комп’ютерних засобів, мережу Інтернет та електронні підручники. Практичну підготовку забезпечують хімічні тренажери та віртуальн...
	Лабораторно-практичні заняття займають вагому частину професійної підготовки майбутніх фахівців. І від їх якості залежить повноцінність сформованості професійної компетентності випускника. Тому, відповідно до мети окремого лабораторного заняття, необх...
	На практичних заняттях формуються практичні навички та вміння, доводиться правильність та необхідність отриманих на лекції теоретичних знань. Комп’ютерні технології для вдосконалення практичної підготовки студентів мають надзвичайно широкі можливості....
	Ще одне застосування інформаційних технологій – опрацювання даних хімічного експерименту, що формує дослідницькі навички та пізнавальні інтереси студентів.
	Велику кількість тем з будь-якого курсу хімії винесено на самостійне вивчення. Студенту, особливо першокурснику, важко організувати самостійну роботу, знайти необхідний матеріал, відокремити головне серед великої кількості другорядного, дійти певних в...
	Поточний та підсумковий контроль знань можливо здійснити за допомогою комп’ютерних тестових програм або самостійно створених комп’ютерних тестів. Це дозволяє системно здійснювати контроль за процесом засвоєння нових знань на різних етапах навчального ...
	Комп’ютерне моделювання структури хімічних речовин допомагає краще засвоїти просторову будову речовин. Так, студентам під час вивчення хімії пропонувалось на самостійну роботу за допомогою програм ChemOffice, HyperChem, GAUSSIAN, GAMESS, МОРАС, CHEM S...
	Ми вбачаємо такі напрямки вдосконалення аграрно-технічної освіти в Україні:
	1. Інтеграція освіти, науки та виробництва.
	2. Посилення ролі науки у вищих навчальних закладах, в першу чергу фундаментальних досліджень в системі підготовки інженерних кадрів аграрної галузі.
	3. Створення навчально-науково-виробничих комплексів, як бази для підготовки інженерів вищої кваліфікації з використанням інноваційних технологій.
	4. Оцінювання якості фахівця, який випускається, через створення кваліфікаційних характеристик, стандартів якості.
	5. Посилення індивідуального підходу, розвиток творчих здібностей студентів.
	6. Створення нових програмно-методичних комплексів.
	7. Цільова підготовка фахівців.
	Здійснювати підготовку кваліфікованих фахівців аграрноінженерного напряму неможливо у відриві від реального агропромислового виробництва. Необхідність якнайшвидшого включення студентів безпосередньо у виробничі процеси обумовлена ще і тим, що окрім кв...
	Власне, отримані у навчальному закладі знання розглядаються компаніями лише як відправна точка для подальшого навчання молодого спеціаліста; все більш важливим фактором при оцінці потенційного співробітника стає його здатність і бажання адаптуватися, ...
	Жодне підприємство чи фермерське господарство не чекає, що тільки що закінчив університет молодий фахівець зможе відразу включитися в роботу. На думку роботодавців, для того щоб випускник перетворився на повноцінного співробітника, потрібно кілька рок...
	Головна якість кваліфікованого фахівця – вміння грамотно і відповідально виконувати професійні завдання. Тільки володіючи цими якостями, фахівець може бути тим, ким він має бути – центральною фігурою науково-технічного прогресу. В цьому зв’язку все зн...
	Випускник агроінженерних спеціальностей в своїй професійній діяльності має справу із знаряддями праці і технологічними процесами, в основі яких лежать фізичні закони та хімічні процеси. Технічне переосмислення виробництва – комплексна механізація і ав...
	Для того щоб вдало впроваджувати інформаційно-комунікаційні технології при вивченні хімічних дисциплін, треба вирішити наступні проблеми. Аналіз існуючих моделюючих програм з хімії та інформаційних джерел свідчать, що більша частина навчальних комп’ют...
	На останнє, можна виділити, що використання комп’ютерних програм під час викладання хімічних дисциплін дає можливість: індивідуалізувати і диференціювати процес навчання на різні швидкості засвоєння матеріалу; здійснювати контроль зі зворотнім зв’язко...
	Доцільність застосування комп’ютерних технологій у процесі вивчення хімічних дисциплін не викликає сумнівів. Ефективність навчання значно підвищується, якщо використовувати їх не епізодично, а системно, протягом усього курсу.
	На думку Н. В. Титаренко , інформатизація освіти повинна розглядатися не як застосування нових технічних засобів, а як процес створення нової системи освіти, що відповідає вимогам нового інформаційного століття.
	Висновки. Отже, сучасні вимоги щодо рівня професійної підготовки фахівців аграрної сфери на перший план висувають потреби формування творчої, активної, відповідальної і самостійної особистості майбутнього спеціаліста. Сучасний студент повинен відчуват...
	Тут доречно нагадати слова давньокитайского філософа Куан-Цу, «Якщо ви будуєте плани на рік – посійте зернину, якщо на десять років – посадіть дерево, якщо на сто років – навчіть дітей. Якщо ви коли-небудь посієте зернину, то зберете один урожай; якщо...
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