


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Державний вищий навчальний заклад  

«Донбаський державний педагогічний університет»,  
м. Слов’янськ (Україна) 

НПУ імені М. П. Драгоманова, м. Київ (Україна) 
Університет Яна Кохановського в Кєльце (Польща) 

Аньхойський університет, м. Хефей (Китай)  
 
 
 
 
 
 
 

«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА  
В УМОВАХ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ» 

 
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної  

інтернет-конференції 
26 – 27 вересня 2019 року 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слов’янськ – 2019 



2 

УДК 378(06) 
П78 

Рекомендовано до друку вченою радою 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

(протокол № 2 від 24.09.2019 р.) 
 
Рецензенти: 
І. А. Хижняк – доктор педагогічних наук, професор, декан 
факультету початкової, технологічної та професійної освіти 
Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний 
педагогічний університет»; 
Л. О. Кухар – доцент кафедри комп’ютерної інженерії та освітніх 
вимірювань НПУ імені М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних 
наук. 
 

Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій : 
матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-
конференції, м. Слов’янськ, 26 – 27 вересня 2019 року / 
відповід. ред. О. Хващевська. Слов’янськ : Видавництво 
«Папірус», 2019. – 337 с. 

 
Збірник містить тези учасників ІІІ Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції «Професіоналізм педагога в 
умовах освітніх інновацій», яка відбулася 26 – 27 вересня 2019 
року в Державному вищому навчальному закладі «Донбаський 
державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ). Матеріали 
конференції розкривають широке коло питань сучасної освіти: 
актуальні тенденції розвитку початкової освіти в умовах 
оновлення освітніх стандартів, питання теорії та практики 
організації освітнього процесу в закладах дошкільної та середньої 
освіти, сучасні тенденції розвитку мистецької освіти, різні аспекти 
використання ІКТ в освіті, педагогічні інновації в контексті 
оновлення позашкільної освіти тощо. 

Матеріали розраховані на студентів, магістрантів, аспірантів 
педагогічних навчальних закладів, працівників усіх освітніх ланок. 

 
Відповідальність за наукову коректність і 

оригінальність текстів несуть їхні автори. 
 

 
© Кафедра теорії і практики початкової освіти, 2019 

© ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 2019 



3 

ЗМІСТ 

СЕКЦІЯ 1 
НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Бабенко О.А. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЄКТИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ 
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 
ШКОЛИ……........................................................................................................ 

9 

Бескорса О.С. ФІЛОСОФСЬКИЙ ДІАЛОГ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ 
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ……………………………………………………………… 

12 

Сєргєєва І.В., Кулiш В.О. ДО ПРОБЛЕМИ ГІПЕРАКТИВНОСТІ В 
МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ…………………………………………………. 

14 

Хващевська О.О. КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ 
НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ……………………………………………. 

17 

Ціко І.Г. ЧЕК-ЛИСТ У ПРАКТИЦІ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА, АБО НА ОДИН 
КРОК БЛИЖЧЕ ДО УЧНЯ-ЦЕНТЕНІАЛА……………………………….. 

20 

Горбань Н.І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ У РУСЛІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН 
ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ……………. 

23 

Дядіченко Л.О. АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ 
ОСВІТИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ………………………………………….. 

26 

Корнієнко Л.О. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ  ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
В КОНТЕКCТI НОВОЇ УКРАЇНCЬКОЇ ШКОЛИ…………………………………... 

29 

Корхова Г.В. НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ…... 32 
Коцаренко І.К. ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА ЯК ОСНОВНА НОВАЦІЯ 
НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ………………………………………………….… 

35 

Риженко Г.Г. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ШЛЯХОМ 
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ 
СЛОВЕСНОСТІ……………………………………………………………………... 

37 

Саєнко О.В. ІДЕЇ ДИТИНОЦЕНТРИЗМУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………………………………… 

41 

Сіробаба Л.О. НАВЧАЛЬНА ГРА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ДИТЯЧИХ 
ІНТЕРЕСІВ…………………………………………………………………………… 

44 

Гармаш О.М. ТЬЮТОРСТВО: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ 
РЕАЛІЇ…………………………………………………………………………………. 

46 

Леськів В.О. РОЗВИТОК МИСТЕЦЬКИХ УМІНЬ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ 
ШКОЛІ………………………................................................................................ 

49 

Моторіна Д.А., Сиротенко В.П. ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВИРАЗНОГО 
ЧИТАННЯ УЧНІВ 3-ГО КЛАСУ НА МАТЕРІАЛІ ВІРША МАРІЇ 
ПОЗНАНСЬКОЇ «СПІВАЙ, СОЛОВЕЙКУ!»……………………………………… 

52 

Чубкова О.В., Сиротенко В.П. ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ 
ПРИНЦИПІВ У ДИТИНИ НА МАТЕРІАЛІ КАЗОК ОКСАНИ ІВАНЕНКО…….. 

54 

 
СЕКЦІЯ 2 

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА  
ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ 

ДОШКІЛЬНОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
Майба О.К. ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ 
МУЗИЧНО-РИТМІЧНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ………. 

57 

Дубчак О.Д. РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧОГО ПРОФІЛЮ В ПРОЦЕСІ 
ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН………………………………….……. 

59 

Олішевич В. МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ…..……… 

63 



4 

Темна А.Б. ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ОЗДОРОВЧИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ У ФІЗКУЛЬТУРНІЙ РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ………..….. 

65 

Шаповалова Н.А. ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В 
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ…………………………………………………….…. 

68 

Мацвей Ю.О. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО 
МИСЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ………….……………………. 

70 

 
СЕКЦІЯ 3 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

Мартинець Л.А. ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ 
ОСВІТНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ…….. 

74 

Павленко А.І. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ 
МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ……..……….. 

76 

Стешенко В.В. МОДЕРНІЗАЦІЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО 
ПІДХОДУ............................................................................................................ 

77 

Бутиріна М.В., Абельмас А.М. ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ 5-Е 
НА ЗАНЯТТЯХ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ………………………. 

 
81 

Вікторенко І.Л. ЗМІНА ПРОФЕСІЙНИХ РОЛЕЙ УЧИТЕЛЯ В УМОВАХ 
РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ……………………… 

84 

Горобець Л.В. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО 
ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ……………………….………... 

86 

Громова Н.В. МОВНОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК СКЛАДОВА 
ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГА………………………….. 

89 

Ішутіна О.Є. ДЕМОКРАТИЧНІ ЦІННОСТІ ЯК ОСНОВНІ ЗАСАДИ 
МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ……………………………………………………………………………….. 

92 

Лобачова І.М. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 
ПЕДАГОГА………………………………………………………………….……….. 

94 

Макарова Л.М. ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО 
ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ 
ЗАВДАНЬ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ……….….. 

97 

Пашко Л.В. ПІДВИЩЕННЯ АКТИВНОСТІ ТА РІВНЯ САМОСТІЙНОСТІ 
СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ШЛЯХОМ 
ПРОЄКТУВАННЯ…………………………………………………………………… 

99 

Помирча С.В. ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ ЧУТЛИВОСТІ В МАЙБУТНІХ 
ПЕДАГОГІВ……………………………………………………………………..….… 

102 

Сиротенко В.П., Бондаренко О.Е. КРАЄЗНАВЧИЙ МАТЕРІАЛ ЯК 
ВАГОМИЙ ФАКТОР ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ…………….. 

105 

Федь І.Є. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ….….. 

108 

Ябурова О.В. DEVELOPING SPEAKING SKILLS OF PEDAGOGICAL 
UNIVERSITY STUDENTS THROUGH  TED TALKS IN AN EFL CLASS..…… 

110 

Бондаренко Ю.П. РОЗВИТОК ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ 
НА ЗАНЯТТЯХ ТА ПОЗААУДИТОРНИХ ЗАХОДАХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
В ТЕХНІКУМІ В АСПЕКТІ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИК НАВЧАННЯ……….. 

112 

Борисенко Л.П. ХУДОЖНЯ СПАДЩИНА В СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ 
ОДЯГУ…………………………………………………………………………....….. 

114 

Голуб Т.Ю. ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПЕДАГОГА В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ……………….……………. 

117 

  



5 

Гордєєв В.К. ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ ІНФОРМАТИКИ В УМОВАХ 
СУЧАСНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ. КЕЙСОВА ТЕХНОЛОГІЯ НА 
ЗАНЯТТЯХ З ІНФОРМАТИКИ………………………………………………….….. 

119 

Горозій М.І. ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ…………………. 123 
Давидова Н.І. ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ДО ПРОЄКТУВАННЯ 
ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ…………………………………………………………. 

125 

Дермельова Н.М. ПИТАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ……………………………….. 

128 

Калюжний В.В. ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО 
СТВОРЕННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТА ДЛЯ 
ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ СТУДЕНТІВ…………………… 

131 

Клочкова О.О. ГУРТКОВА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ «РЕЛЕЙНИЙ 
ЗАХИСТ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ» – УСПІХ СТУДЕНТА ТА ВИКЛАДАЧА! 

134 

Козлов О.Л. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОГО 
РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ…………………………………………………….…………. 

136 

Королюк Л.С. РЕАЛІЗАЦІЯ ВИКЛАДАЧЕМ ВИЩОЇ ШКОЛИ 
ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО 
МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ………………………………………………….. 

139 

Королюк Р.І. ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ 
ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ…………………………………..…...…. 

142 

Литвин А.М. ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО 
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ЗВ’ЯЗКУ……………………………………………… 

145 

Науменко Л.О. ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ………….……… 

149 

Пєшков В.І. ЕКСКУРСІЯ НА ПІДПРИЄМСТВО – ВАЖЛИВИЙ ВИД 
НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ……………………………………….. 

152 

Пєшкова Л.А. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ………………. 154 
Руденко Т.І. ПРО ПИТАННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ  ВИКЛАДАЧІВ  
ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 
ІННОВАЦІЙНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ………………….…………... 

156 

Сойка В.Б. ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У 
ТЕХНІЧНОМУ КОЛЕДЖІ…………………………………………………………… 

160 

Сафронова Г.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ……………………………………….………………… 

163 

Сохач Л.М. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ПРОЄКТНИМИ 
ТЕХНОЛОГІЯМИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОГО 
ЦИКЛУ………………………………………………………………………………..… 

166 

Хохлова Т.Ю. ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА 
ЗАНЯТТЯХ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ СЛУЖБИ ПІДПРИЄМСТВА» ……………….…….…. 

169 

Шашко С.І. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОЄКТУВАННЯ ПРОГРАМНО-
ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ………………………………………….. 

173 

Шевельов В.В. КРАЄЗНАВЧА РОБОТА З ЕЛЕМЕНТАМИ ТУРИЗМУ В 
СУЧАСНИХ ЗВО І – ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ……………………….…………… 

176 

Щербатюк В.С. ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТІВ «НОВОЇ ПРИРОДИ» В 
НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ АНАЛІЗУ ПОЕТИЧНОГО ТВОРУ……. 

178 

Якимчикас Є.В. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ЦИФРОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ………………………………………………………………………… 

181 



6 

Глазкова І.Д. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
В НІМЕЧЧИНІ…………………………………………………………………..…….. 

184 

Головко О.С. НАПРЯМИ І ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ 
ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ…………………………………………….. 

187 

Григор’єва В.А. ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ» В 
ІНОЗЕМНІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ……………………………………………... 

191 

Нестеренко А.С. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРЕНІНГУ З ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ 
ДЕМОКРАТИЧНОЇ ОСВІТИ………………………………………………………... 

193 

Гладков Д.Ю. ПРОЄКТУВАННЯ ВИКЛАДАЧЕМ ВИЩОЇ ШКОЛИ 
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ………………………………….…. 

197 

Гладкова В.І. ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ ПРО 
ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТА…………………………………………………. 

200 

Гладкова О.А. УРАХУВАННЯ ВИКЛАДАЧЕМ ВИЩОЇ ШКОЛИ 
МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ В 
ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ………………………………………………………. 

203 

Гонта М.С. ФОРМУВАННЯ ВИКЛАДАЧЕМ ВИЩОЇ ШКОЛИ ПРАВОВОЇ 
КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ 
ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАННЯ…………………………………………………...... 

206 

Тризна К.А. ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МЕДИЧНОГО 
ПРОФІЛЮ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ………… 

209 

 
СЕКЦІЯ 4 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 
Зубарєва О.Г. МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ 
МОЛОДІ……………………………………………………………………………….. 

213 

Карпенко О.О. МУЗИЧНЕ МОВЛЕННЯ В КОНЦЕПТУАЛЬНІЙ ПАРАДИГМІ 
СТРУКТУРНО-СЕМІОТИЧНОГО АНАЛІЗУ……………………………………… 

215 

Бабіненко І.В. ОВОЛОДІННЯ МЕТОДАМИ РОБОТИ З АНСАМБЛЕМ 
НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ШМ…………………………………………………. 

217 

Кольва А.І. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 
МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА……………………………………………………….. 

220 

Пшенічних М.М. МУЗИЧНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРАКТИЦІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ…………………………………………….…… 

223 

Хмарна Л.В. МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ТА МИСТЕЦТВО В ШКОЛІ: РЕАЛІЇ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ………………………………………………………………………. 

225 

Чугай С.М. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ МУЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ……………………………………………………… 

229 

Орєхова В.В. СПІЛЬНА GOOGLE ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК ЗАСІБ 
ФОРМУВАННЯ ТРАНСМЕДІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА…………………………………………... 

231 

Чжан Цзянань. ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ 
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ФОРТЕПІАННОГО 
НАВЧАННЯ……………………………………………………………………..…….. 

233 

Чжоу Сіньюй. ДО ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ 
«ПОЛІФОНІЧНИЙ СЛУХ» …………………………………………………………. 

236 

 
СЕКЦІЯ 5 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ 
Топольник Я.В. ПЕРСОНАЛЬНЕ ОСВІТНЬО-НАУКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
МАЙБУТНЬОГО НАУКОВЦЯ…………………………………………………..…... 

239 

Гринько В.О. ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 
РОЗВИТКУ КОЛАБОРАТИВНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ……...…. 

241 

  



7 

Зарішняк  І.М., Нестюк В.М. ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ «МОБІЛЬНОГО 
НАВЧАННЯ» У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ………………………………………..……. 

243 

Карелін М.В., Фатальчук С.Д. ВИКОРИСТАННЯ IНФОРМАЦIЙНО-
КОМУНIКАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ ПЕДАГОГА-АНДРАГОГА…… 

246 

Сипченко О.М. ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В 
ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ОСВІТИ……………………………………………………………………………….. 

248 

Чорноус О.В. ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ І РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ 
ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 
УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ……………………….…………………. 

252 

Богуславець М.В. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ФОРМ ТА МЕТОДІВ ТРАДИЦІЙНИХ 
ПІДХОДІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ………………………………… 

254 

Головко Р.В. ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 
ЛІТЕРАТУРИ…………………………………………………………………..…….. 

257 

Охтирько А.В. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК ЗАСІБ 
АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ………………….……….. 

261 

Пучко Л.М. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ…………………………………………. 

264 

Фадєєва О.Ю. І НФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 
ОСВІТІ………………………………………………………………………………… 

266 

Чачанідзе Н.Г. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ 
УКРАЇНСЬКА В ОСОБАХ. ВІД А (АВРАМЕНКА) ДО Я (УЧНЯ) (ПРО 
КОРИСТЬ СМАРТФОНА НА УРОЦІ)) ……………………………………..….…. 

269 

Черепня Т.В. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – НОВИЙ 
ПОГЛЯД НА СЬОГОДНІШНЮ ШКОЛУ………………………………….…..…… 

271 

Юркова О.Ф. ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 
ЛІТЕРАТУРИ…………………………………………………………………….……. 

274 

Соколова Ю.І. ВИКОРИСТАННЯ ТА СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ 
НАОЧНОСТІ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ………….. 

276 

Ябуров М.В. ЗАСОБИ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ В ПРОФЕСІЙНІЙ 
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ……………..... 

278 

 
СЕКЦІЯ 6 

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ  
В КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕННЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Бондаренко Г.І., Шверова М.І. ВИСВІТЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ ТА 
ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ МОТИВІВ У ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ 
МОЛОДІ…………………………………………………………………………….….. 

281 

Гриненко О.М. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З 
ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ……………………………………………………………………………....… 

284 

Соколенко Т.Н. МЕТОДИЧНА КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА………………………... 286 
Сушко О.І., Колесник  Л.В. ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ 
ВИХОВАНЦІВ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ……………..…………. 

289 

Агамер’янц Л.М. СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ІГРОВОГО СЕРЕДОВИЩА 
ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ………………………………………………………………………………... 

291 

Бакай М.П. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ………………………………………………………………… 

294 

Бойко О.А. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА ПЕДАГОГА В УМОВАХ 
МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ………………………………………………………..…... 

297 

  



8 

Гордієнко П.Г. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-
ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.... 

299 

Канзюба О.М. МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ 
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ………………………………………………………..….. 

302 

Киркач А.В. ОСОБЛИВОСТІ І ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО І МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
ЗАСОБАМИ ХОРЕОГРАФІЇ…………………………….…………………………... 

305 

Коваленко В. Л. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ 
ДІТЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ В УМОВАХ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ………………….. 

308 

Лінник Л.Б.ПЕДАГОГІКА МИСТЕЦТВА……………………………….…………. 310 
Приймак В.А. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ У 
ПРОЦЕСІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ…………………………………………….……. 

313 

Ратушна О.І. ПАТРІОТИЗМ: НАЦІОНАЛЬНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ 
ЦІННОСТІ……………………………………………………………………..………. 

316 

Рибалка Л.Д. СТВОРЕННЯ ДУХОВНОГО ПРОСТОРУ ОСОБИСТОСТІ 
ЗАСОБАМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ……………………………………………. 

318 

Росада М.О. АКТИВІЗАЦІЯ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ 
ДОШКІЛЬНИКІВ………………………………………………………………..……... 

322 

Скорописова Л.І. ГРОМАДЯНСЬКІСТЬ ЯК РИСА ОСОБИСТОСТІ………… 324 
Удовенко І.І. ШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ – ТО НЕ НАШ ШЛЯХ! ПЕДАГОГІЧНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ОСОБИСТОСТІ……………….…… 

327 

Ушаткіна О.Ю. РЕАЛІЗАЦІЯ КРЕАТИВНОГО РОЗВИТКУ 
ДОШКІЛЬНИКІВ…………………………………………………………………..…… 

329 

Шевченко А.О. ВПЛИВ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА НА 
ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ………………………………………………..……. 

332 

Шнурко О.М. РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ 
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ………………………………………………………..….. 

335 

  



9 

СЕКЦІЯ 1 

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: РЕАЛІЇ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ 

 
УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЄКТИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ 

ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
Бабенко О.А. 

Слов’янський педагогічний ліцей  
Слов’янської міської ради Донецької області 

м. Слов’янськ, Україна 
Актуальним питанням сучасного етапу впровадження 

реформи в системі освіти є проблема подальшої демократизації 
управління освітніми закладами, пошуку засобів підвищення 
ефективності їх діяльності й організації співпраці в межах 
педагогічного колективу з метою створення педагогічної команди 
школи.  

Характерними особливостями управління освітою в умовах 
сьогодення є її громадська спрямованість і розвиток громадських 
ініціатив, зменшення ступеня централізації управління освітою, 
поступовий перехід управління на засади суб’єктності і суб’єкт-
суб’єктної взаємодії, акцентуація функції забезпечення інновацій у 
системі освіти, використання практики договірних відносин в освіті, 
розвиток мережевої взаємодії в системі освіти тощо. 

Такі особливості визначають і форми управлінської 
діяльності, перехід її в проєктне русло. Проєктна діяльність школи 
вже давно є показником ефективного освітнього менеджменту, 
формою організації інноваційно-розвивального освітнього 
середовища як окремого закладу освіти, так системи освіти певного 
порядку. 

Проєктна діяльність – похідна від методу проєктів категорія – 
з кінця ХХ століття стала предметом дослідження вітчизняних і 
зарубіжних учених (О. Анісімов, В. Беспалько, Ю. Громико, Є. Заір-
Бек, О. Коберник, Т. Комар [2], Н. Матяш, В. Симоненко, 
В. Слободчиков, С. Ящук та ін.). Ця дефініція в педагогіці 
розглядається І. Єрмаковим [3] у двох аспектах: 1) як процес 
розробки окремими педагогами або колективами вчителів 
теоретичних моделей – освітніх програм і методик їх реалізації, цілей 
і конструктивних схем досягнення; 2) як проєктна діяльність 
вихованців – складова навчальної діяльності, підпорядкована певним 
організаційним засадам. 

Характерною ознакою проєктної діяльності шкіл початку ХХІ 
ст. було спрямування проєктів на отримання коштів донорських 
організацій для розв’язання соціальних проблем і зміцнення 
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матеріально-технічної бази закладу. Сучасні цілі освітнього 
проєктування значно розширилися за рахунок розробки й активного 
впровадження наукових, науково-просвітницьких, природоохоронних, 
культурницьких проєктів тощо.  

На думку Л. Ващенка [1], управління освітніми проєктами слід 
розглядати як розробку (проєктування) ідеальної моделі системи 
управління, де сконцентровано її пріоритетні напрями (чи основні 
характеристики). На користь такого підходу свідчать переваги, що 
практично задекларували свої можливості: 

˗ мобільність реагування на зміни навколишнього 
середовища (досягнення в галузі інформаційних технологій, 
орієнтація на суб’єкт-суб’єктні взаємодії в освітньому процесі, 
ідеологічні зміни в суспільстві як потреба перегляду змістовного 
компоненту навчання тощо); 

˗ концентрація зусиль професійно активних фахівців 
різних галузей наукового й практичного знання для одночасного 
«прориву» (досягнення оптимальних результатів) у пріоритетних 
напрямках; 

˗ підвищення рівня особистої відповідальності кожного 
члена тимчасового колективу за досягненні результати; 

˗ залучення й розподіл матеріально-технічних та 
фінансових ресурсів безпосередньо в реалізації окремого проєкту. 

У контексті обраної проблеми зауважимо, що управлінська 
діяльність менеджера освіти має здійснюватися у двох напрямах: 
залучення педагогів до участі в міжнародних, всеукраїнських освітніх 
проєктах; розробка й упровадження локальних проєктів у межах 
закладу / закладів освіти. 

Так, ефективним засобом професійного розвитку педагогів 
українських шкіл є долучення їх до роботи ГО «EdCamp Ukraine», що 
стала платформою для імплементації багатьох інноваційних освітніх 
проєктів, у тому числі «ЕdМандри», «EdCamp-толока», «Педагогічний 
апгрейд з EdCamp Україна» тощо. Спілкування й активна взаємодія 
вчителів у межах діяльності EdCamp позначилася сьогодні на 
загальному рівні освітньої свідомості в Україні, сприяє створенню 
руху освітян на місцях. Зокрема, у Слов’янську на базі ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет» було проведено 
регіональні афілійовані (не)конференції MiniEdcampSloviansk (2018, 
2019), що стало значною подією для вчительства регіону, поштовхом 
у саморозвитку вчительської спільноти й створило умови для 
розробки й упровадження локальних освітніх проєктів у межах шкіл.  

Участь у (не)конференціях учителів і керівників Слов’янського 
педагогічного ліцею та ЗЗСО №10 Слов’янської міської ради сприяла 
поновленню співпраці двох педагогічних колективів у межах роботи 
Центру професійного розвитку вчителя, відкритого на базі цих 
закладів 2010 року, численних зустрічей з проблем запровадження в 
роботу інноваційних технологій, ідей сучасної освітньої реформи. 
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Було розроблено й упроваджено управлінський локальний освітній 
проєкт «EDSTREAM-2019», що задумано як тривалий проєкт, який 
засвідчуватиме й презентуватиме результати діяльності педагогів 
означених закладів загальної середньої освіти в процесі розбудови 
Нової української школи. У 2019 році в проєкті взяли участь понад 70 
учителів, 20 учнів за участю представників науково-педагогічної 
спільноти ДВНЗ «ДДПУ», виконавчої влади міста. 

Інноваційним елементом проєкту стало те, що до реалізації 
«EDSTREAM-2019» було залучено учнів Слов’янського педагогічного 
ліцею, презентовано медійний проєкт лідерів учнівського 
самоврядування ліцею «Ми різні, але ми разом!», що засвідчив 
залучення ліцеїстів не тільки до співуправління, але й до спільного 
розв’язання освітніх проблем цього закладу, створення інноваційного 
освітнього середовища за участю учнів. У процесі роботи в межах 
проєкту учасниками було розглянуто питання «Чи поділяєте ви думку, 
що в сучасному освітньому закладі вчитель відходить на другий 
план?» «Чого не можуть навчити комп’ютер, Інтернет та інформаційні 
технології?» «Чи не вважаєте ви, що сучасна система ЗНО позбавляє 
дитину індивідуальності?» «Чи не перевантажена сучасна шкільна 
програма «непотрібними» предметами?» «Чи не втратить 
реформована за європейськими принципами школа традиції й 
принципи навчання національної освіти?» тощо. 

Крім того, дев’ятикласниця Кулєшова Наталія презентувала 
вчителям наробок в галузі програмування «Анімаційний дизайн: 
зробимо урок по-новому» – розроблений пізнавальний навчальний 
анімаційний контент, що може стати в нагоді кожному вчителю 
сучасної школи. 

У межах проєкту кожен учитель мав змогу поділитися 
результатами власної діяльності в межах міжнародних і 
всеукраїнських проєктів. Так, учителем ліцею О. Клименко було 
презентовано результати участі вихованців у Міжнародному проєкті 
«СХІД сортує», тренінгову роботу з учнями в межах всеукраїнського 
проєкту «Європа починається з тебе», інтелектуальну антикорупційну 
гру в рамках національного проєкту «ВзаємоДія». 

Тож активне залучення педагогів до участі в міжнародних, 
всеукраїнських проєктах, запровадження локальних управлінських 
проєктів є могутнім стимулом для розвитку команди сучасного 
закладу освіти, педагогічної взаємодії вчителів, мережевої взаємодії 
закладів у системі освіти і становить, крім того, великі можливості для 
професійного розвитку самого директора. 
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ФІЛОСОФСЬКИЙ ДІАЛОГ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ 

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Бескорса О.С. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Україна 
Соціальне замовлення в галузі освіти потребує переорієнтації 

на нову філософської парадигму вищої освіти, яка характеризується 
тенденціями гуманізації і демократизації. У межах цієї філософської 
парадигми особистість студента розглядається як неповторна 
унікальна активна творча істота. У наслідок таких змін освітній процес 
підготовки студента – майбутнього вчителя передбачає розвиток його 
діалогічної свідомості та мислення, діалогічного буття 
(В. Андрущенко, І. Бех, І. Зязюн, В. Кремень, Т. Кузнецова та інші).  

Дослідження питання діалогізації освітнього процесу є 
надзвичайно багатоаспектним. Діалог як лінгвістична форма 
спілкування досліджується в низці наукових мовознавчих праць 
Г. Барінова, Т. Винокур, Н. Володіна, Т. Дученко, В. Лапіної, 
Л. Щерби. В. Борисенко і Н. Гагіна розглядають діалогічну взаємодію 
в освіті як однин із провідних методологічних підходів. Діалог як 
метод навчання аналізується в працях М. Бахтіна, Г. Дьяконова, 
М. Камінської, О. Кучерук та інших. Крім того, Г. Радчук висвітлює 
проблеми застосування діалогу як інноваційну гуманітарну 
технологію професійного становлення особистості в закладах вищої 
освіти. Зарубіжні науковці докладно вивчають можливості 
використання філософського діалогу в підготовці майбутніх учителів 
G. Hansen, D. Knezic, K. Longo.  

Зауважимо, що з-поміж значної кількості наукових 
досліджень, присвячених застосуванню діалогу в освітньому процесі 
закладів вищої освіти, є низка невирішених питань, зокрема 
застосування філософського діалогу як методу формування 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя 
початкової школи. 

Діалог у навчанні (або навчальний діалог) визначається як 
своєрідна форма взаємодії між учасниками освітнього процесу за 
умов навчальної ситуації, під час якої й відбувається інформаційно-
смисловий обмін між партнерами та регулюються їхні стосунки [1]. 

Філософський діалог – це взаємне дослідження, засноване на 
принципі, що чим більше точок зору, тим краще ми розуміємо. Досвід 
застосування філософського діалогу сприяє формуванню важливих 
умінь, зокрема комунікативних, колаборативних, креативних умінь та 
умінь критичного мислення. 
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Найширшого запровадження метод філософського діалогу 
набув у системі освіти Сполучених Штатів Америки. Цей метод також 
відомий як сократівський діалог, сутність якого полягає в створенні 
нових пізнавальних продуктів: осмислення незнання, виявлення 
протиріч, формулювання проблем, конструювання дефініцій. 
Пізнання згідно з вченням Сократа – це пригадування, організоване 
особливим чином. На думку філософа, в людині потенційно вміщено 
все, що вона хоче пізнати. Процес освіти в такому розумінні є 
перетворення знань людини із прихованого стану в явний [2]. 

Застосування філософського діалогу як методу навчання 
детально описано в дослідженнях J. Kenneth та R. D. Jensen. На 
думку вчених, філософський діалог може використовуватися в 
навчанні іноземної мови як метод, який сприяє вдосконаленню 
комунікативних умінь та діалогічного мислення [3]. 

Діалогічне мислення і діалогічна поведінка постають 
суттєвими моментами інформаційного суспільства, яке є 
комунікативним суспільством глобальних мереж. У контексті 
вивчення іноземних мов діалогічне навчання спрямоване на 
конструювання теоретичної інформації з передбачуваним прогнозом-
очікуванням; використання знань у формах мовленнєвої діяльності; 
унормування розподіленої співдіяльності суб’єктів навчального 
процесу; комунікативна взаємодія у формах діалогічного мовлення 
студентів.  

За визначенням R. D. Jensen, методика застосування 
філософського діалогу передбачає використання питань, які є 
спонтанними. Спонтанні питання викладач ставить для того, щоб 
спонукати студентів до глибоких міркувань щодо сутності понять та 
ідей які не мають бути презентовані безпосередньо, а мають бути 
результатом мисленнєвої діяльності студентів. Ці питання не є 
попередньо підготовленими, а виникають під час здійснення 
навчальної діяльності. Слід також зауважити, що важливим етапом 
навчання іноземної мови, є формування вміння ставити ініціативні 
питання. Ініціативне мовлення характеризує рівень сформованості 
комунікативної компетентності студента, як однієї із спеціальних 
компетентностей, яка є притаманною процесу вивчення мови взагалі і 
іноземної зокрема. Ініціативне мовлення передбачає впевненість у 
спілкуванні на будь-які теми; уміння розпочинати розмову, 
підтримувати її та вдало завершити її, якщо того вимагає ситуація. 
Ініціативне мовлення характеризується також здатністю широко 
використовувати репліки під час спілкування, ставити питання та 
відповідати на них, логічно будувати монологічне висловлювання [3]. 

Філософський діалог як метод навчання супроводжується 
низкою труднощів та має певні недоліки: 1) усунення рідної мови під 
час навчання стає перешкодою для правильного формулювання 
питання; 2) основні категорії мислення мають враховуватись при 
висловлюванні власних думок іноземною мовою, що є спільними в 
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людей, які розмовляють різними мовами; 3) перебільшення ролі 
усного мовлення порівняно з іншими видами мовленнєвої діяльності; 
4) перебільшення ролі індукції як єдиного способу засвоєння мовних 
правил, тобто коли самостійне виведення правил за зразками, 
моделями лексичних структур вважається єдиним способом 
опанування, стане на перешкоді засвоєння іноземної мови. 

Позитивною стороною філософського діалогу у вивченні 
іноземних мов можна вважати наступне: 1) реальне іншомовне 
мовлення є об’єктом навчання і його засвоєння розглядається, як 
розвиток умінь спілкування цією мовою; 2) широко використовуються 
інформаційно-комунікаційні засоби для штучного відтворення 
іншомовного середовища на заняттях з іноземної мови; 3) в процесі 
розробки, розвитку та подальшого удосконалення методу створено 
цілу низку ефективних методик, тренувальних вправ для вивчення 
іноземних мов без використання рідної мови та з обмеженим її 
використанням, які успішно використовуються, постійно 
удосконалюються через свою ефективність та високу 
результативність. 

Отже, філософський діалог є ефективним методом 
формування іншомовної комунікативної компетентності студентів, 
який реалізується через розвиток умінь ставити ініціативні спонтанні 
запитання та давати на них відповіді, а також через активізацію 
мисленнєвої діяльності. 
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У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях провідне 

місце займає проблема успішної соціалізації та адаптації особистості 
молодшого школяра. Початок навчання в школі тісно пов’язаний з 
періодом інтенсивного фізіологічного розвитку, розвитком 
пізнавальних функцій, формуванням навичок та вмінь взаємодії з 
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навколишнім середовищем та оточуючими. Недостатня 
сформованість цих показників призводить до труднощів у навчанні і, 
як наслідок, − проблем у соціалізації і адаптації особистості учня. На 
сучасному етапі відзначається тенденція до збільшення кількості 
учнів із проблемою когнітивної сфери, серед причин якої виступає 
синдром дефіциту уваги з гіперактивністю. 

Метою нашого дослідження є теоретичний огляд медико-
психологічної та педагогічної літератури з проблеми гіперактивності 
та емпіричне дослідження наявності ознак гіперактивності у виборці 
молодших школярів. 

Розробці цього питання присвятили свої роботи такі 
вітчизняні вчені, як: Л. Бадалян, І. Брязгунов, Н. Вострокнутов, 
М. Заваденко, С. Головін, Є. Касатикова, Б. Мастюкова, Г. Моніна, 
О. Лютова, Л. Перегожин, Ю. Поліщук Л. Ясюкова та ін. Серед 
зарубіжних дослідників слід виділити С. Кеннерса, А. Тредголда, 
М. Раттера, А. Штрауса. 

Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю – це комплексний 
психічний розлад, що характеризується неуважністю, імпульсивністю, 
понаднормовою руховою активністю та зниженою вольовою 
регуляцією [1]. 

За даними досліджень зарубіжних учених, кількість 
гіперактивних дітей становить від 4 до 9,5%. В Україні на сьогодні 
таких дітей від 50 до 150 тисяч, серед яких хлопчиків – 22%, а 
дівчаток –10% [4]. 

І. Брязгунов і Є. Касатикова відмічають, що молодші школярі 
з ознаками гіперактивності не можуть сконцентруватися більш-менш 
тривалий час на будь-якому занятті, їх увага перескакує з одного 
предмета на інший. Такі діти часто кидають заняття, так і не 
досягнувши результату. Дитина не тільки не здатна завершити 
виконання поставленого завдання, а й недбало виконує його, зокрема 
це стосується шкільних завдань. На уроці молодші школярі з 
ознаками гіперактивності не можуть працювати разом з усім класом, 
їм важко згадати інструкцію вчителя. Підвищена активність, 
нездатність зосереджуватися на чому-небудь, а також порушення 
сприйняття, недостатність мовленнєвого розвитку створюють основу 
для виникнення навчальних труднощів [2]. 

Крім того, у дітей із синдромом порушення уваги з 
гіперактивністю зустрічаються парціальні затримки розвитку, в тому 
числі − шкільних навичок. Серед молодших школярів з даною 
ознакою часто виражені  порушення тонких рухів (зав’язування 
шнурків, користування ножицями, розфарбовування), рівноваги (дітям 
важко кататися на роликовій дошці та двоколісному велосипеді), 
зорово-просторової координації (нездатність до спортивних ігор, 
особливо з м’ячем) [4]. 

На думку О. Романчука, порушення емоційної саморегуляції є 
однією з нейропсихологічних характеристик молодших школярів з 
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ознаками гіперактивності. Багато дітей відчувають труднощі з 
контролем над своїми негативними емоціями і їх деструктивними 
наслідками як у соціальних відносинах, так і в інших сферах життя [3]. 

У психічному розвитку діти з синдромом дефіциту уваги і 
гіперактивністю відстають від однолітків, але прагнуть керувати. За 
структурою особистості вони екстраверти, шукають друзів, але 
швидко втрачають їх. Важко складаються і відносини з дорослими. На 
дітей, які страждають синдромом порушення уваги з гіперактивністю, 
звичайні покарання і заохочення не діють [4]. 

Наше емпіричне дослідження проводилось на базі чотирьох 
загальноосвітніх шкіл м. Білозерське Донецької області – № 13, 14, 
15, 18. У дослідженні приймали участь 142 учні перших класів, 5 
вчителів початкових класів, 130 батьків учнів. 

Із метою виявлення ознак гіперактивності серед молодших 
школярів нашої вибірки ми застосували рекомендований у літературі 
метод анкетування батьків і вчителів, який був розроблений 
І.П. Брязгуновим і Є.В. Касатиковою [2]. 

За результатами даних анкетування було виявлено 
дотримання принципу єдності думок батьків і вчителів, що дає нам 
змогу припустити наявність ознак гіперактивності у 21% молодших 
школярів нашої вибірки (табл.1). 

Таблиця 1 
Виразність ознак гіперактивності серед молодших школярів за 
результатами анкетування вчителів та батьків, n =142 

 

Ознаки гіперактивності За думкою вчителів За думкою батьків 

Виявлено 21% 21% 

Не виявлено 79% 79% 

 

Із таблиці можна побачити, що 5-та частина молодших 
школярів нашої вибірки мають ознаки гіперактивності. Для них 
характерні такі особливості поведінки: демонстративність, 
збудливість, імпульсивність, нетерплячість, хаотичні рухи руками та 
ногами, неможливість тривалий час всидіти на одному місці. Такі діти 
часто не можуть передбачити потенційно негативні, шкідливі або 
руйнівні наслідки, які можуть бути пов’язані з певними ситуаціями або 
їх вчинками. Це все призводить до труднощів у адаптації. 

Як зазначають респонденти, учні з гіперактивністю часто 
нездатні структурувати свій час, тому на перших етапах навчання 
вимагають додаткової допомоги. Під час уроку цим дітям складно 
справлятися із завданнями, оскільки вони відчувають труднощі в 
організації і завершенні роботи, швидко вимикаються з процесу 
виконання завдання. Гіперактивні молодші школярі показують не 
стабільні результати у виконанні самостійних завдань із предметів, 
багато в чому результат на уроці залежить від того, яким за порядком 
був урок або як він був організований. Навички читання і письма у цих 
дітей значно нижче, ніж у однолітків. Їх письмові роботи виглядають 
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неохайно і характеризуються помилками, які є результатом 
неуважності, невиконання вказівок вчителя або вгадування. Труднощі 
дітей особливо чітко проявляються при виконанні роботи за заданим 
зразком. 

Батьки відмічають, що для дітей з ознаками гіперактивності 
властиві часті переключення з одного виду незакінченої справи на 
інші заняття. Під час ігор вони неспокійні, надмірно балакучі, 
нав’язують власну думку. Гіперактивні діти часто ігнорують звернення 
до них, насилу виконують вимоги інших. Схильні втрачати предмети і 
речі, необхідні для роботи вдома або в групі. 

Отже, за результатами нашого дослідження на основі 
анкетування батьків і вчителів ознаки гіперактивності були виявлені у 
21% молодших школярів. Було встановлено, що діти з цією ознакою 
мають труднощі у навчанні, процес їх адаптації ускладнений. Для них 
характерні демонстративність, збудливість, імпульсивність, 
нетерплячість. Молодші школярі з виявленою ознакою потребують 
додаткової допомоги зі сторони вчителя та батьків, мають труднощі у 
взаємодії з однолітками. 

Враховуючи все вище викладене, перспективи подальшого 
дослідження даної проблеми потребують, на наш погляд, більш 
детального вивчення особливостей пізнавальних процесів, емоційної 
та комунікативної сфери гіперактивних молодших школярів та 
розробки комплексної системи психолого-педагогічної допомоги для 
дітей з даною ознакою. 
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Хващевська О.О. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Україна 

В умовах модернізації системи сучасного української освіти 
знання, уміння і навички все більше розглядаються не стільки як 
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основна мета навчання, скільки як інструментальна основа 
формування компетенцій учня. У межах нової освітньої парадигми 
системно-діяльнісного навчання в пріоритеті знаходиться цілісний 
розвиток особистості учня, його здатність до рефлексії та 
самостійності в прийнятті рішень. У цих умовах пізнавальний інтерес 
стає потужним засобом активізації освітнього процесу, а 
використання  нових інноваційних освітніх технологій у навчанні стає 
найважливішим інструментом. До числа інновацій в організації 
освітнього процесу сьогодні можна сміливо віднести квест-
технологію, яка в умовах поширення Інтернету й широкого 
застосування різних комунікаційних технологій може знайти гідне 
місце серед педагогічних технологій нашої країни. 

Квест (англ. Quest) – пошук, предмет пошуків, пошук пригод. 
Освітній квест – педагогічна технологія, що включає в себе набір 
проблемних завдань з елементами рольової гри, для виконання яких 
потрібні будь-які ресурси, і в першу чергу ресурси Інтернету. 
Розробляються квести для максимальної інтеграції Інтернету в різні 
навчальні предмети на різних рівнях навчання в навчальному 
процесі. Вони можуть охоплювати окрему проблему, навчальний 
предмет, тему, також можуть бути і міжпредметних.  

Квест-технологій виконують такі функції: освітню, 
розвивальну, виховну. 

Квести класифікуються: 
1. За формою проведення: 
– комп’ютерні ігри-квести – один з основних жанрів 

комп’ютерних ігор, що являє собою інтерактивну історію з головним 
героєм; при цьому найважливішими елементами гри є власне 
розповідь (сюжет) і обстеження світу, а ключову роль в ігровому 
процесі відіграють рішення головоломок і завдань, що потребує від 
гравця розумових зусиль; 

– веб-квести – спрямовані на пошук і аналіз веб-ресурсів, 
створення веб-продукту (сайт, блог, віртуальний словник тощо); 

– QR-квести – спрямовані на використання QR-кодів 
(двовимірний штрихкод); 

– медіаквести – спрямовані на пошук і аналіз медіаресурсів, 
наприклад, фото-, відеоквести; 

– квести на природі (на вулиці, в парках тощо); 
– комбіновані. 
2. За режимом проведення: в реальному режимі; у 

віртуальному режимі; у комбінованому режимі. 
3. За терміном реалізації квести можуть бути: 

короткострокові, їх мета – поглиблення знань та їх інтеграція, 
розраховані на одно-три заняття; довгострокові, їх мета – 
поглиблення і перетворення знань, розраховані на тривалий термін 
(семестр або навчальний рік). 

4. За формою роботи: групові; індивідуальні. 
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5. За предметним змістом:  моноквест; міжпредметний квест. 
6. За структурою сюжетів розрізняють: лінійні; нелінійні; 

кільцеві. 
7. За інформаційним освітнім середовищем: традиційне 

освітнє середовище; віртуальне освітнє середовище. 
8. За технічною платформою: віртуальні щоденники й 

журнали (блоги, ЖЖ тощо); сайти; форуми; Google-групи; вікі-
сторінки; соціальні мережі. 

9. За діяльністю учнів, що домінує: дослідницький; 
інформаційний; творчий; пошуковий; ігровий квест; рольовий. 

10. За характером контактів: учні одного класу чи школи; учні 
одного району; учні однієї країни; учні з різних країн. 

11. За типом завдань: 
– переказ – демонстрація розуміння теми на основі 

подання матеріалів із різних джерел у новому форматі: створення 
презентації, плаката, оповідання; 

– планування та проєктування – розробка плану або 
проєкту на основі заданих умов; 

– самопізнання – будь-які аспекти дослідження 
особистості; 

– компіляція – трансформація формату інформації, 
отриманої з різних джерел: створення книги кулінарних рецептів, 
віртуальної виставки, капсули часу, капсули культури; 

– творче завдання – творча робота в певному жанрі – 
створення п’єси, вірша, пісні, відеоролика; 

– аналітичне завдання – пошук і систематизація 
інформації; 

– детектив, головоломка, таємнича історія – висновки на 
основі суперечливих фактів; 

– досягнення консенсусу – вироблення рішення з гострої 
проблеми; 

– оцінка – обґрунтування певної позиції; 
– журналістське розслідування – об’єктивний виклад 

інформації (поділ думок і фактів); 
– переконання – схиляння на свій бік опонентів або 

нейтрально налаштованих осіб; 
– наукові дослідження – вивчення різних явищ, відкриттів, 

фактів на основі унікальних онлайн-джерел. 
Отже, у квест-технології як сучасної освітньої технології 

повинні бути враховані всі види знань і їх структурні компоненти, що 
забезпечить успішність реалізацію освітніх Стандартів і досягнення, 
які навчаються результатів, заданих в них. Учні в процесі роботи над 
квестом, або створенням власного квесту осягає реальні процеси, 
проживає конкретні ситуації. З точки зору інформаційної діяльності 
при роботі в квесті учень розвиває свої навички пошуку, аналізу 
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інформації, вміння зберігати, передавати, порівнювати і на основі 
порівняння синтезувати нову інформацію.  

 
ЧЕК-ЛИСТ У ПРАКТИЦІ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА, АБО НА 

ОДИН КРОК БЛИЖЧЕ ДО УЧНЯ-ЦЕНТЕНІАЛА 
Ціко І.Г. 

Донецький обласний інститут  
післядипломної педагогічної освіти 

м. Краматорськ, Україна 
Процес реформування української школи мотивує науковців і 

практиків на пошук ефективних рішень в навчанні учнів-центеніалів: 
вироблення нових та переосмислення сучасних дидактичних засобів 
із урахуванням специфіки такої генерації. Відповідно до концепції 
американських дослідників В. Штрауса й Н. Гоува [5], існують чотири 
базові типи поколінь: пророки, мандрівники, герої, художники, які 
послідовно змінюють одне одного й становлять цикл – т. з. «природне 
століття», що триває 80–90 рр. Так, приблизно до початку 30-х рр. 
ХХІ ст. у шкільній практиці маємо справу з новим виявом циклової 
генерації художників – центеніалами («зетами»), для яких у 
порівнянні з попередніми поколіннями властивим є: 1) відсутність 
особливої потреби в безпосередній комунікативній взаємодії одного з 
одним; 2) завищене відчуття важливості власної персони; 
3) гіперчутливість до дискримінаційної поведінки педагога (у цьому 
випадку за віком і статусом в освітній вертикалі взаємин); 4) потреба 
творчого самовираження й автономності; 5) продукування власної 
системи цінностей тощо. А тому серед них ті, хто в майбутньому 
формуватимуть етичні норми й естетичні смаки наступних поколінь. 
Для останніх вони стануть духовними очільниками, творцями й 
кумирами. Утім, передбачувані психологами й соціологами 
визначальні риси й цінності «зетів» (відданість, творчість, закон і 
порядок, дотримання правил, честь, повага до посади і статусу, 
підпорядкованість, жертовність, терпіння, бережливість) слід ще 
сформувати. І тут маємо низку проблем на етапі становлення, 
навчання й розвитку учнівства: короткотривалу увагу (до 8 сек.), 
фрагментарне («кліпове») мислення, що нерідко призводить до 
поверхового й несистемного аналізу явищ, невміння встановлювати 
між ними причиново-наслідкові зв’язки, алогічність, низький рівень 
медіаімунітету в умовах підвищеного інтересу до цифрового 
простору, а отже, і вразливість перед світом маніпуляцій, 
інформаційних атак. 

Тож освітні технології мають бути націлені на подолання 
негативних чинників упливу – побудову нових моделей взаємодії 
учня-читача й художнього твору чи мовного матеріалу, вироблення 
потреби до самоорганізації й розвитку пам’яті, алгоритмізації й 
схематизації, багатозадачності й ін. з урахуванням ціннісного 
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простору центеніала. Частково цей функціонал, на наш погляд, 
можна реалізувати шляхом застосування чек-листів у викладанні 
дисциплін, зокрема, філологічного циклу, який ми, у свою чергу, 
розглядаємо як один із кроків до формування ключової інформаційно-
цифрової компетентності сучасного школяра (створення, пошук, 
обробка, обмін інформацією, алгоритмічне мислення). 

Зазначимо, що попри відсутність на сьогодні в українській 
мові усталеного написання згаданої номінації (уживаються варіанти 
«чеклист», «чекліст», з дефісом і без), мовознавці пропонують низку 
питомих відповідників: список, звірник, перелік, вірнолист, пам’ятка, 
реєстр, вивірник, вірносписок, звіряльник, перевірколист [2], що лише 
частково характеризують семантику й розкривають найважливіші 
аспекти поняття. Уперше чек-листи почали активно використовувати 
лікарі й пілоти наприкінці ХХ століття у вигляді аркуша з ключовими 
пунктами (критеріями), за якими звірялися дані чи нашвидкуруч 
відмічалися основні показники, що дозволяло з мінімізацією часу 
структурувати інформацію й оцінити її, уникаючи помилок і виконуючи 
регламент. Звідси й назва, що в перекладі з англ. (check – 
«перевірка», list – «список») – список важливих справ, контрольний 
список. Згодом нововведення почали використовуватися в інших 
галузях та побутовій сфері, що, у свою чергу, сприяло розвитку його 
структури, призначення й типів змістовного наповнення. Проте не 
все, що названо чек-листами, можна вважати такими, оскільки однією 
з його основних вимог є відображення критерію швидкої фіксації 
результату (напр., позначка «зроблено») [3]. 

Переосмислюючи досвід російського контент-маркетолога 
Є. Тєряєвої, класифікуємо чек-листи педагогічного змісту за: 
1) напрямком застосування (супровідний список справ у процесі 
навчання, або ж як «челендж» – список-маршрут самоорганізації 
розвитку учня); 2) типом пунктів (перевірка умов і постановка 
завдань для виконання); 3) призначенням (настанова дій, засіб 
контролю, інструмент мотивації, вироблення звичок); 4) обставинами 
використання (виконання завдань, алгоритмізація чи корекція дій, 
координація тощо). 

1) вступну (назву, стислий опис); 2) основну (можуть бути 
елементи з різним рівнем ієрархічної взаємозалежності: розділи, 
блоки, секції, пункти, списки); 3) заключну (фіксація результату 
діяльності учня, рефлексія, висновок). Фрагменти авторських 
прикладів чек-листів для використання на уроках української мови та 
зарубіжної літератури подаємо у рис. 1. 

Один із винахідників чек-листів, американський лікар-хірург 
А. Гаванде, у книзі «Чек лист. Як уникнути безглуздих помилок, що 
ведуть до фатальних наслідків» визначив такі правила їх створення: 
1) спрощуйте, скорочуйте, уточнюйте зміст; 2) залиште найважливіші 
пункти; 3) розмістіть усе на одній сторінці; 4) виділяйте думку 
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Рис. 1. Зразки чек-листів: «Огляд прозового твору», «Моя мета – прислівник» 

ПРОПИСНИМИ літерами; 5) залучайте реальних виконавців; 
6) тестуйте чек-лист, апробовуйте його, виправляйте [1]. 

Структурно чек-листи повинні містити такі частини:  

Чек-листи зручно створювати за допомогою таких 
конструкторів на базі сервісів веб 2.0: https://my.365done.ru, 
https://checklists.expert, а також застосунків, що входять до офісного 
пакету «Microsoft Office» – текстового процесора (Word) чи 
видавничої системи (Publisher). 

Американський педагог К. Маламед називає переваги й 
недоліки використання чек-листів у навчанні школярів [4]: 

 

Чек-листи в навчанні: 

переваги недоліки 

– швидко створюються; 
– прості у використанні; 
– їх легко застосовувати; 
– легко адаптувати; 
– зменшують імовірність учня 

помилятися; 
– помітна їх користь під час 

використання 

– можуть бути неповними; 
– можуть бути важкими для 

використання в окремих 
випадках; 

– можуть не відповідати 
завданням, оскільки занадто 
спрощені 

 

Однак зауважимо, що представлене нами методичне рішення 
стосовно застосування в практиці вчителя-словесника чек-листів як 
дидактичного матеріалу носить дорадчий, рекомендаційний характер 
і потребує перш за все внутрішньої готовності педагога до інакших 

https://my.365done.ru/
https://checklists.expert/
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поглядів на те, якою має ставати сучасна мовна й літературна освіта, 
щоб із учнем-центеніалом таки відбувся повноцінний навчальний 
діалог на засадах компетентнісного підходу. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ У РУСЛІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ 
ДИСЦИПЛІН ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕФОРМУВАННЯ 

СУЧАСНОЇ ШКОЛИ 
Горбань Н.І. 

Слов’янський педагогічний ліцей  
Слов’янської міської ради Донецької області,  

м. Слов’янськ, Україна 
Сьогодні українська освіта робить рішучі кроки на шляху до 

реформування й оновлення. Концептуальні засади Нової української 
школи визначають основні компетентності у природничих науках і 
технологіях, що передбачають наукове розуміння природи й сучасних 
технологій, а також здатність застосовувати його в практичній 
діяльності, уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, 
аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити 
експерименти, аналізувати результати [5]. З метою створення умов 
розвитку, пошуку, підтримки, стимулювання інтелектуально і творчо 
обдарованих дітей та молоді, їх самореалізації в сучасному 
суспільстві Указом Президента України було затверджено програму 
роботи з обдарованою молоддю. У рамках реалізації цієї державної 
програми великого значення набуло виховання молодої наукової 
еліти Малою Академією наук України. 

Мала академія наук України (МАН) – загальнодержавний 
науковий проєкт, створений за сприяння Міністерства освіти і науки 
України та Національної академії наук; освітня система, що 
забезпечує організацію й координацію науково-дослідницької 
діяльності учнів, створює умови для їх інтелектуального, духовного, 
творчого розвитку та професійного самовизначення, сприяє 
нарощуванню наукового потенціалу країни.  

https://slovotvir.org.ua/words/cheklist
https://blog.calltouch.ru/kak-sostavit-chek-list-i-pravilno-ego-vesti
http://theelearningcoach.com/author/connie/
http://theelearningcoach.com/elearning_design/isd/checklists-for-learning./
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О. Головко, Т. Івочкіна, О. Павленко підкреслюють, що 
основними завданнями, які мають бути реалізовані під час науково-
дослідної роботи, є необхідність навчити учнів самостійно 
опрацьовувати спеціальну наукову літературу, робити власні 
висновки на основі критичного опрацювання наукових джерел; 
аналізувати та узагальнювати наукові дані, отримані в результатів 
власних досліджень; формувати в учнів уміння грамотно 
презентувати результати свого дослідження, вести наукову дискусію 
[1; 3; 4]. 

Проблема виявлення творчих, діяльних, інтелектуально й 
духовно розвинених громадян, готових до активної діяльності в галузі 
науки, сприяє самовизначенню, вибору майбутньої професії і має 
державне значення. Неабияку роль у цьому процесі покликана 
відігравати школа. Цікавою в цьому контексті є презентація досвіду 
роботи Слов’янського педагогічного ліцею, що зумовило актуальність 
обраної нами теми статті. 

Умови ефективності науково-дослідної діяльності ліцеїстів 
містять, на нашу думку, такі аспекти (блоки): соціально-педагогічний, 
організаційний, матеріально-технічний та психологічний. Кожен із 
аспектів має складну структуру, до якої входять взаємопов’язані 
компоненти, що доповнюють та збагачують один одного. 

Блок соціально-педагогічних умов має забезпечити 
особливу, притаманну цьому типу культури, форму дитячо-дорослої 
спільноти, спрямовану на становлення особистості за певним 
соціально зумовленим характером, зразком. Соціально-педагогічні 
умови пов’язані з особливостями організації середовища та 
внутрішніми особливостями учня. З метою організації соціально-
педагогічних умов і керівництва науково-дослідницькою діяльність 
учнів на базі Слов’янського педагогічного ліцею створене ліцейське 
наукове товариство (ЛНТ) «Квант» Слов’янського територіального 
відділення Малої академії наук України, яке є добровільною 
ліцейською організацією та діє на основі нормативно-правової бази, 
мети й завдань МАН України, а також прийнятого в 1998 році 
Положення про ЛНТ «Квант». 

Блок соціально-педагогічних умов містить відповідне 
методичне й кадрове забезпечення. Під методичним забезпеченням 
розуміємо добір оптимальних форм індивідуальної чи групової 
науково-дослідної роботи; підготовку творчих завдань; розроблення 
каталогу рекомендованих тем для здійснення досліджень; утворення 
системи навчання учнів основ інтелектуально-творчої діяльності та 
комунікацій; розроблення відповідних програм спецкурсів, 
факультативів, курсів за вибором; гуртків та студій; створення 
навчально-методичних посібників; навчально-комп’ютерних програм 
для самоосвіти учнів; розроблення методичних рекомендацій для 
викладачів з питань організації та супроводу науково-дослідної 
діяльності. 
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Організаційний блок умов являє собою забезпечення 
процесу становлення творчої особистості учнів у науково-дослідній 
діяльності й представлений циклом заходів та етапами науково-
дослідної роботи: спецкурсами, курсами за вибором, гуртками, 
факультативами, студіями, а також графіками проведення 
консультацій науковими керівниками, груповими та індивідуальними 
заняттями, інформаційними та довідковими базами даних. 
Становлення творчої особистості дитини не може бути ефективним 
без кваліфікованого психологічного супроводу, здійснюваного 
психологічною службою закладу освіти. Завдання психологічної 
служби – діагностування інтелектуальних та творчих можливостей 
учнів, рівня розвитку психічних процесів, що впливають на виконання 
науково-дослідної діяльності; надання індивідуальної психологічної 
допомоги учням на всіх етапах науково-дослідної діяльності. 

Блок матеріально-технічного забезпечення передбачає 
наявність у закладі освіти необхідних приміщень, кабінетів, 
лабораторій, забезпечення їх сучасними приладами й устаткуванням, 
необхідним для здійснення всіх форм та етапів науково-дослідної 
діяльності. З іншого боку, це наповнення предметного середовища 
новітніми технічними та комп’ютерними технологіями, що 
забезпечило б ефективність та оптимізацію творчої діяльності, а 
отже, і сучасний рівень освіти. Використання комп’ютерних технологій 
в освітньому процесі дає змогу створити в навчальному закладі 
ефективно діючу інформаційну мережу під керівництвом спеціалістів 
з інформатики та комп’ютерних технологій Слов’янського 
педагогічного ліцею й Донбаського державного педагогічного 
університету.   

 Успіху функціонування територіального відділення МАН 
секції «загальна біологія» Слов’янського педагогічного ліцею сприяє 
організація дослідницької роботи з використанням науково-
методичної бази кафедри медичної біології, мікробіології, вірусології 
та імунології Донецького національного медичного університету 
(м. Краматорськ) під керівництвом доцента, канд. біологічних наук, 
О. Федотова, Національного природного  парку «Святі гори» під 
керівництвом заступника директора НПП з науки та рекреації 
П. Журової, Сіверсько-Донецького басейнового управління водних 
ресурсів України під керівництвом С. Трофанчука. Упродовж багатьох 
років ці організації дають можливість слов’янським ліцеїстам 
використовувати лабораторії для досліджень, здійснюють методичну 
і консультаційну допомогу як майбутнім науковцям, так і педагогам 
ліцею.  

Про ефективність такої співпраці яскраво свідчать результати 
виступу ліцеїстів на конкурсах-захистах наукових робіт учнів-членів 
МАН України.  

Зауважимо, що результати розроблених у ліцеї наукових тем 
із біології й екології можуть бути  використані на більш високому 
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дослідницькому рівні в галузі медицини, екології, біотехнології. 
Такий підхід до науково-дослідницької діяльності учнів, на 

нашу думку, є основним засобом виховання екологічної культури 
учнів, дає можливість їм усвідомити прояв загальних закономірностей 
природи й господарської діяльності в рідному краї, вивчати, зберігати 
й відстоювати його природу, брати посильну участь у розв’язанні 
екологічних проблем різного рівня, виховання свідомого громадянина 
з активною життєвою позицією, формування системи духовних 
цінностей: любові до рідного краю та бережливого ставлення до 
природи, зрозуміти, що історія малої Батьківщини в цілому є 
наслідком історії розвитку природи, що природа рідного краю 
становить першооснову існування не абстрактних людей, а самих 
учнів, їхніх близьких і рідних, товаришів. 
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АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В 

УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ 
Дядіченко Л. О. 

Новогродівський заклад загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів 
№7 Новогродівської міської ради Донецької області 

м. Новогродівка, Україна 
Європейське суспільство, до якого ми прагнемо, – це 

суспільство освіченого загалу, суспільство високої культури і рівних 
можливостей. Таке суспільство забезпечує європейську якість життя. 
Таке суспільство ми прагнемо побудувати, так як за прогнозами 
експертів, у 2020 році найбільш затребуваними на ринку праці будуть 
уміння навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та 
досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному 
середовищі. Потужну державу і конкурентну економіку забезпечить 
згуртована спільнота творчих людей, відповідальних громадян, 
активних і підприємливих. Саме таким повинен бути випускник Нової 
української школи.   

Світогляд закладається саме в школі, тому головне місце у 
системі освіти належить загальноосвітньому закладу. У школі 
формується особистість, її громадянська позиція та професійні якості. 
Тут вирішується, чи людина захоче і чи зможе навчатися впродовж 
життя. 

http://osvita.ua/school/52062/
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Оновлення змісту та реформа освіти України сьогодні – 
необхідний захід для створення якісної сучасної освіти, що буде 
максимально наближена до європейських стандартів. 

Дім починається з фундаменту, а реформа освіти – з 
початкової школи. В умовах реформування освіти, виділяємо такі 
актуальні тенденції розвитку початкової школи: 

1. Ключові компетентності для життя 
Сучасний світ складний. Дитині недостатньо дати лише 

знання. Ще необхідно навчити користуватися  ними. Знання та 
вміння, взаємопов’язані з ціннісними установками учня, формують 
його життєві компетентності, необхідні для успішної самореалізації у 
житті, навчанні та праці. 

Нові освітні стандарти реформування ґрунтуються на 
«Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європи щодо 
формування ключових компетентностей ціложиттєвої освіти» 
(18.12.2006), але не обмежуються ними. У проєкті нового базового 
Закону «Про освіту» визначено 10 груп компетентностей. У рамках 
запровадження компетентнісного підходу створюється нова система 
вимірювання й оцінювання результатів навчання. 

2. Великого значення набуває педагогіка партнерства між 
усіма учасниками освітнього процесу: «Якщо вчитель став другом 
дитини, якщо ця дружба осяяна благородним захопленням, поривом 
до чогось світлого, розумного, у серці дитини ніколи не з’явиться 
зло», – писав Василь Сухомлинський.  

Кожна дитина неповторна, наділена від природи унікальними 
здібностями, талантами та можливостями. Мета Нової школи – 
допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості 
кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками. 

В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та 
співпраця між учителем, учнем і батьками. Учні, батьки та вчителі, 
об’єднані спільними цілями та прагненнями, є добровільними й 
зацікавленими спільниками, рівноправними учасниками освітнього 
процесу, відповідальними за результат. 

Школа має ініціювати нову, глибшу залученість родини до 
побудови освітньої траєкторії дитини. Так як діалог і багатостороння 
комунікація між учнями, учителями та батьками змінять 
односторонню авторитарну комунікацію вчитель – учень. 

3. Однією з провідних ідей сучасної освіти є ідея 
інтегрованого навчання, оскільки модель навчання, побудована на 
засадах інтеграції, знімає проблему інтелектуального 
перенавантаження молодших школярів, сприяє цілісному розумінню 
світу учнями початкової школи, формуванню міжпредметних і 
ключових компетентностей учнів, стимулює розвиток пізнавальних і 
творчих здібностей, розв’язує суперечності в наступності між 
дошкільною та початковою освітою. 

4. Для забезпечення практичної спрямованості 
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урізноманітнюються організаційні форми навчання, пропонуються 
інтегровані заняття, практична робота, міні-дослідження, екскурсії, 
навчальні проєкти, зокрема екологічні і соціокультурні акції. 

Широко застосовуються методи викладання, засновані на 
співпраці (ігри, проєкти (соціальні, дослідницькі), експерименти, 
групові завдання тощо). Учні залучаються до спільної діяльності, що 
сприяють їхній соціалізації та дозволяють успішніше оволодівати 
суспільним досвідом.  

5. Змінено підходи до оцінювання результатів навчання. 
Оцінки слугують для аналізу індивідуального прогресу і планування 
індивідуальної швидкості, а не ранжування учнів. Оцінки 
розглядаються як рекомендація до дії, а не присуд. 

6. Педагогіка партнерства і компетентнісний підхід 
потребують нового освітнього середовища. Таке середовище 
допомагає створити, зокрема, новітні інформаційно-комунікаційні 
технології. Вони підвищують ефективність роботи педагога, 
ефективність управління освітнім процесом, а водночас 
уможливлюють індивідуальний підхід до навчання. 

7. Нова школа підтримується електронною платформою для 
створення і поширення електронних підручників і навчальних курсів 
для школярів та вчителів. 

8. Реалізацію завдань Нової української школи має 
забезпечувати сучасний учитель-вмотивований учитель. 

Так, Нова школа потребує нового вчителя, який може стати 
агентом змін. Реформою передбачено низку стимулів для особистого 
і професійного зростання, щоб залучити до професії найкращих. 
Насамперед учителю надано академічну свободу. Учитель може 
готувати власні авторські навчальні програми, власноруч обирати 
підручники, методи, стратегії, способи і засоби навчання; активно 
виражати власну фахову думку. Держава гарантуватиме йому 
свободу від втручання у професійну діяльність. 

9. Нова українська школа працює на засадах особистісно 
орієнтованої моделі освіти. У рамках цієї моделі школа максимально 
враховує здібності, потреби та інтереси кожної дитини, на практиці 
реалізуючи принцип дитиноцентризму.  

10. Навчання в початковій школі починається, як правило, з 
шести років, а діти з особливими потребами можуть приходити до 
школи з іншого віку. Тривалість перебування в початковій школі для 
таких дітей можна буде подовжити з доповненням корекційно-
розвивального складника.  

Якість освіти, зокрема з іноземної мови, буде підвищено в 
кожній початковій школі. Навчання організовано за єдиним 
стандартом, без запровадження предметів із поглибленим рівнем. Це 
також дозволить уникнути соціального відбору дітей в молодшому 
шкільному віці. 

Упевнені, найближче двадцятиліття стане епохою 
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радикальних перетворень. 
Звісно ж, існує безліч перешкод для глобального 

реформування освіти в Україні: вчителі «старої школи», 
фінансування, неготовність до перетворень, інновацій тощо. Але 
більшість шкіл це не лякає. Поступово, крок за кроком ми рухаємося 
вперед, вчителі визнають, що «Нова українська школа – це 
безповоротний момент в історії освіти України 21 століття. Освічені 
українці, всебічно розвинені, відповідальні громадяни та патріоти, 
здатні до ризику та інновацій, – ось хто поведе українську економіку 
вперед» (Концепція «Нова українська школа»). 
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ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В 
КОНТЕКCТI НОВОЇ УКРАЇНCЬКОЇ ШКОЛИ 

Корнієнко Л.О. 
Комунальний заклад «Покровський педагогічний коледж» 

м. Покровськ, Україна 
Зростаючий антропогенний вплив на довкілля, його 

забруднення, надмірне і нераціональне використання природних 
ресурсів в Україні вимагає від суспільства все більше уваги приділяти 
питанню сталого розвитку. Адже лише завдяки гармонізації відносин 
у системі  «суспільство – природа» можна досягти його сталості. 

У світлі концепції сталого розвитку, одним із головних 
чинників його формування в державі повинна стати освіта – освіта, 
завдяки якій людство навчиться розуміти зв’язки між екологічними, 
економічними та соціальними проблемами. Тому, в концепції Нової 
української школи серед основних компетентностей виділена окремо 
«Екологічна грамотність і здорове життя». Це вміння розумно та 
раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого 
розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і 
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здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового 
способу життя [1, c. 4 – 5]. 

Проте, як показує досвід, екологічна освіта для сталого 
розвитку не тотожна тій екологічній освіті, яка вивчає лише вплив 
людства на довкілля, а це освіта яка формує цілісне бачення 
екологічних проблем, що тісно пов’язані з питаннями культури, історії, 
економіки, соціальними проблемами. Саме з цієї причини однією із 
чотирьох наскрізних змістових ліній НУШ є «Екологічна безпека та 
сталий розвиток».  ЇЇ мета – це формування у учнів соціальної 
активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті 
яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, 
усвідомлюючи важливість сталого розвитку для збереження довкілля 
й розвитку суспільства [2, c. 129 – 132]. 

Таким чином освіта для сталого розвитку повинна 
охоплювати широкі міждисциплінарні знання та формувати 
екологічно відповідальну поведінку людства протягом усього життя та 
світогляду, який базується на засадах сталості. 

Реалізація екологічної освіти для сталого розвитку вимагає 
від викладачів формувати в дітей розуміння про взаємозв’язки у 
довкіллі, аналізувати зміни у довкіллі і їх вплив на майбутні покоління, 
вміння використовувати набуті знання з усіх навчальних дисциплін, 
вміти співпрацювати, аналітично й критично мислити, проявляти 
креативність при вирішенні певних проблем . 

Саме завдяки впровадженню творчих методів і новітніх 
підходів у навчально-виховний процес можна забезпечити перехід від 
вивчення фактів до визначення сенсу подій, розвитку світогляду, 
набуття навичок практичного застосування студентами накопичених 
раніше знань та умінь, а головне, сприяти формуванню активної 
життєвої позиції особистості. 

Таким чином починати формувати екологічну свідомість дітей 
доречно ще в дошкільному віці. У світосприйнятті дитини 
закладаються основи в ставлення до природних багатств, що 
ґрунтуються на почутті любові до Землі. Це дозволяє сформувати в 
дітей звичку – модель поведінки, яка стане складовою їх 
повсякденного способу життя. Цікавими й актуальними для дітей 
дошкільного віку будуть заняття за темами «Де живе Енергія», «Що 
росте у нашому садку?», «Пригоди краплини», «Друге життя паперу», 
« Друге життя пластикової пляшки», «Наша допомога птахам», «Нове 
життя старих речей», «Плекаємо природу рідного краю». 

Завдяки он-лайн ресурсам можна знайти багато цікавих 
мультфільмів (Тварини зберігають планету, Фіксики, Смішарики) та 
навчальних відеороликів в YouTube з цієї тематики, але з огляду на 
санітарно-гігієнічні вимоги щодо зменшення навантаження на зоровий 
апарат дітей доречно застосовувати частіше заняття на свіжому 
повітрі, міні-екскурсії, дидактичні й рухливі ігри, міні-вистави та 
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залучати до співпраці та природоохоронної діяльності батьків 
вихованців. 

Цілісність екологічної освіти має забезпечуватись 
наступністю між її ланками. Як свідчать еколого-психологічні 
дослідження, шкільний вік є не лише надзвичайно сприятливим, а й 
менш суперечливим у плані екологічної освіти. 

У початкових класах на кожному тематичному тижні  можна 
приділити увагу питанням екологічної етики, тобто правилами 
поведінки людини в природі, розглянути загальні поняття екології: 
біосфера, взаємини живої та неживої природи, кругообіг речовин у 
природі. 

Досить продуктивним методом роботи в цьому напрямку є 
гра, яка дозволить учням здійснити плавний перехід від ігрової до 
практичної екологічної діяльності. Ігри вводяться у план діяльності з 
урахуванням принципу сезонності, тематики навчальних тижнів, 
вікових та психологічних особливостей учнів. 

Цікавими і дієвими можна назвати такі ігри: «Збери квіти в 
кошик» (діти збирають в кошик лише квіти, які не занесені в Червону 
книгу), «Як вчинити із сміттям» ( учням пропонується розкласти сміття 
по відповідним контейнерам), «Оживлялки» (дитині пропонується 
оживити будь-який предмет чи заговорити від імені тварини чи 
рослини, звернутися до класу).  Особливу увагу необхідно звернути 
на рольові ігри, завдяки яким можна закріпити практичні навички 
екологічної та природоохоронної діяльності молодших школярів. 

Важливо постійно збагачувати досвід дітей народними 
іграми, які великою мірою присвячені стосункам людини з  природою.  

Пізніше у старших класах учні могли б вивчати поглиблено 
канони екологічної науки: екологічні закони, екосистеми, піраміди 
живлення, екологічні кризи, основи екології людини, ресурсознавства 
та прикладної екології [3, c. 31]. 

Для учнів цього віку, як і для учнів початкової школи особливо 
актуальним є зміст занять, пов’язаний із гуманним ставленням до 
тварин та збереженням рослинного різноманіття. Тому, найбільш 
результативним в цьому віці є залучення якомога більшої кількості 
учнів до участі в природоохоронних акціях: «Збережи першоцвіти», 
«Кинь цигарку», «Зелений паросток майбутнього», «Збережи 
ялинку», «Посади дерево», «До чистих джерел», «Батарейкам – 
утилізація» тощо. Важливо звернути увагу не лише на інформаційну 
діяльність – оформлення листівок, плакатів, відеороликів, виступи 
агітбригад, а й на практичну роботу дітей. 

Від 6 до 17 років виділяють кілька періодів, які є критичними у 
формуванні ставлення до природи. Найгостріший – старший 
підлітковий вік, коли досягає максимуму прагматизм у ставленні до 
природи, домінує об’єктивне уявлення про неї. Старшого віку підлітки 
прагнуть просто використовувати природу й менш схильні до 
спілкування з природними об’єктами. Таким чином, доцільно базовий 
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і обов’язковий для всіх курс екології запровадити вже у 8–9 класах, а 
не лише в 11 класі [2, c. 27].  

Формуванню екологічної культури та дій в умовах сталого 
розвитку школярів цієї вікової категорії сприяють самостійні 
спостереження, дослідницькі роботи з вивчення природного 
середовища у поєднанні з практичною природоохоронною діяльністю. 

У вищих навчальних закладах доречно було б залишити 
вивчення екології, як окремої дисципліни на першому курсі, але 
доповнити темою вивчення стану навколишнього середовища, тобто 
розглядати позитивні або негативні тенденції стану довкілля та 
ресурсовикористання в межах рідного краю (області, району, міста, 
села). 

Так, для забезпечення сталого розвитку держави екологічна 
освіта повинна тривати протягом усього життя та мати безперервний 
характер. 
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НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
Корхова Г.В 

Цукуринська філія Селидівської загальноосвітньої школи І–ІІІ 
ступенів № 6 Селидівської міської ради, Донецької області 

м. Селідове, Україна 
Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства 

освіти і науки. Головна мета – створити школу, в якій буде приємно 
навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається 
зараз, а й вміння застосовувати їх у житті. 

Нова українська школа (НУШ) – це школа, до якої приємно 
ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично 
мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути 
відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається 
відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та 
взаєморозуміння. 

Реформа НУШ розрахована на роки, адже неможливо 
швидко змінити освітню традицію, що плекалася в Україні впродовж 
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десятків років. Проте зміни вже розпочались, і Міністерство освіти і 
науки робить усе, аби вони були невідворотними.  

Уже зараз сьогоднішні першокласники навчаються по-новому: 
опановують знання та навички через діяльність, а під час ранкового 
кола навчаються висловлювати свої думки і почуття та слухати 
інших.  

А що змінюється для учнів? 
Ключова зміна для учнів стосується підходів до навчання та 

змісту освіти. Адже мета НУШ – виховати інноватора та громадянина, 
який уміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримується прав 
людини. 

Замість запам’ятовування фактів та визначень понять, учні 
набуватимуть компетентностей. Це – динамічна комбінація знань, 
умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших 
особистих якостей, що визначає здатність особи успішно 
соціалізуватися, провадити професійну та подальшу навчальну 
діяльність. Тобто формується ядро знань, на яке будуть накладатись 
уміння цими знаннями користуватися, цінності та навички, що 
знадобляться випускникам української школи в професійному та 
приватному житті. 

Список компетентностей, яких набуватимуть учні, уже 
закріплено законом «Про освіту»: 

– вільне володіння державною мовою; 
– здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від 

державної) та іноземними мовами; 
– математична компетентність; 
– компетентності у галузі природничих наук, техніки і 

технологій; 
– інноваційність; 
– екологічна компетентність; 
– інформаційно-комунікаційна компетентність; 
– навчання впродовж життя; 
– громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з 

ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту 
та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і 
можливостей; 

– культурна компетентність; 
– підприємливість та фінансова грамотність. 
Спільними для всіх компетентностей є так звані наскрізні 

вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку 
усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно 
обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння 
конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати 
рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими 
людьми. 
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Щоб набувати компетентностей, школярі навчатимуться за 
діяльнісним підходом – тобто частіше щось робитимуть, замість 
сидіння за партами і слухаючи вчителя. Також  Концепція НУШ 
пропонує впроваджувати інтегроване та проєктне навчання. Такий 
спосіб сприяє тому, що учні отримують цілісне уявлення про світ – 
адже вивчають явища з точки зору різних наук та навчаються 
вирішувати реальні проблеми за допомогою знань з різних дисциплін. 

А ще реформа – це про освітнє середовище. І це, 
насамперед, не техніка чи меблі. Хоча завдяки децентралізації 
фінансування шкіл збільшилося, і в багатьох навчальних закладах 
поступово оновлюється матеріально-технічна база. 

Зміна освітнього середовища – це зміна ставлення до 
дитини: повага, увага до неї і прагнення знайти оптимальний спосіб 
для її ефективного навчання. Саме такою буде Нова українська 
школа. 

Один із принципів Нової української школи – партнерство, у 
тому числі між школою та батьками. Батьки можуть створювати свої 
органи громадського самоврядування, а отже – впливати на освітній 
та виховний процеси. 

А що зміниться для батьків? 
Відтепер батькам легше контролювати фінанси школи. Усі 

навчальні заклади, які отримують публічні кошти (це, наприклад, 
бюджетні кошти та благодійні внески), зобов’язані оприлюднювати 
свій кошторис та інформацію про витрати. І батьки тепер можуть 
здійснювати перерахування благодійних внесків цілеспрямовано на 
школу, а не збирати готівкові кошти, які дуже складно обліковувати. 

Співпраця між усіма учасниками освітнього процесу – 
учителів, учнів, адміністрацій та батьків – наріжний камінь, який 
допоможе досягти всіх інших результатів. Адже тільки так можливо 
втілити головну мету: змінити освітнє середовище, впровадити 
навчання для життя. І врешті – зробити українську школу відкритою, 
цікавою та сучасною. 

Перспективи подальших досліджень Нової Української 
Школи. 

За умови уведення в дію активного чинника – Закону України 
«Про освіту» та його дотримання Нову українську школу 
характеризуватиме високий технологічний рівень, новітнє навчально-
методичне й інформаційне забезпечення, потужний кадровий 
потенціал. 

Якщо адміністративна вертикаль і надалі буде конструктивно 
підтримувати, регулювати і стимулювати розвиток Нової української 
школи, то ефективність реформи загальної середньої освіти стане 
очевидною. Важливо щоб нововведення, передбачені реформою, не 
здійснювалися адміністративними методами, які подавлятимуть 
ініціативу її безпосередніх виконавців, сприятимуть поверненню 
рецидиву «процентоманії», формальних показників і звітів про 
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оманливі досягнення. Успіх якісних змін у Новій українській школі 
неможливий без вчителя  – компетентного, мотивованого, 
відповідального за кожну педагогічну дію і вчинок. У ближній 
перспективі наукова робота вчителя стане системотвірним чинником 
навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності суб’єктів 
учіння, підсилить методологічний аспект його професійної підготовки 
в системі внутрішньошкільної методичної роботи. 

Для того щоб «моральна регуляція внутрішнього життя 
закладу освіти домінувала над формально-адміністративною» [5, с. 
106], суб’єкти управління різних рівнів мають керуватися важливим 
принципом: «Починаючи нову справу, потурбуйся про те, щоб її 
підґрунтям був надійний ціннісний фундамент». 
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ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА ЯК ОСНОВНА НОВАЦІЯ НОВОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
Коцаренко І.К. 

Рай-Олександрівський ЗЗСО І–ІІІ ступенів Миколаївської міської 
ради Донецької області  

с. Рай-Олександрівка, Слов’янський р-н, Донецька обл., Україна 
У концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» 
зазначено, що найбільш успішними в особистісній та професійній 
реалізації будуть фахівці, здатні навчатися впродовж життя, критично 
мислити, працювати в команді, ставити цілі і досягати їх, взаємодіяти 
в полікультурному середовищі тощо. Концептуальні засади Нової 
української школи вимагають від учителів освоєння двох ключових 
новацій – компетентнісного підходу та педагогіки партнерства. 
Концепція Нової української школи націлена на переорієнтацію 
взаємодії вчителів, учнів, їхніх батьків та громадських організацій. 
Педагогіка партнерства є напрямом педагогіки, який представляє 
собою систему методів і прийомів виховання і навчання на засадах 
гуманізму та творчого підходу до розвитку особистості. Цей напрям 
об’єднує учителів, учнів і батьків, які стають добровільними та 
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зацікавленими партнерами, рівноправними учасниками освітнього 
процесу, відповідальними за результат [2]. 

Сучасні наукові дослідження розкривають різні аспекти 
роботи педагога з родиною (В. Костів, М. Стельмахович, В. Сатір та 
інші). Окремі компоненти готовності до роботи з батьками молодших 
школярів обґрунтовані Н. Бугаєць, М. Стрельниковою, І. Трубавіною 
та іншими. 

Слід також зауважити, що особливо актуальним для 
педагогіки партнерства є гуманне ставлення педагога до дитини, яке 
має поєднуватися з повагою до її думок і бажань. Між учителем, 
учнями і батьками мають встановитися партнерські відносини, тонка 
взаємодія на засадах співпраці і співтворчості. Це передбачає 
стимулювання позитивних інтелектуальних почуттів, вибору учнями 
навчальних завдань та спонукання їх до самооцінки, самопізнання і 
самовдосконалення в різних видах діяльності. 

Головним завданням педагогіки партнерства, у центрі якої 
особистість дитини, її самобутність, самоцінність, є розвиток 
індивідуальних пізнавальних здібностей дитини, максимальний їх 
вияв, ініціювання, використання індивідуального (суб’єктивного) 
досвіду кожної дитини; допомога батьків у самовизначенні та 
самореалізації, уникнення формування попередньо заданих якостей, 
формування в особистості культури життєдіяльності. 

Для реалізації принципів педагогіки партнерства в новому 
Законі України «Про освіту» закладена індивідуальна освітня 
траєкторія – персональний шлях реалізації особистісного потенціалу 
учня, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, 
потреб, мотивації, можливостей і досвіду. В учнів та їхніх батьків 
з’являється можливість обирати для себе види, форми і темпи 
здобуття освіти, відповідно до потреб і можливостей [1]. 

Реалізація ідей педагогіки партнерства має два шляхи. По-
перше, учитель наближується до дитини за рахунок великої любові й 
поваги до неї за В. Сухомлинським, віддаючи серце дітям. На жаль, 
не всі вчителі готові до такого стилю взаємодії з учнями, і не всі діти 
здатні повірити в свою «рівність» з учителем. 

По-друге, педагогіка співробітництва реалізується через 
розподіл функцій учителя та учнів й організації їхньої співпраці. 
Функції вчителя полягають у ретельній підготовці навчальних 
завдання, детальному плануванні ходу його вирішення різними 
групами учнів тощо. 

Функція учня полягає в прийняті запропонованого вчителем 
завдання як свого і самостійному його вирішенні. Відтак учасники 
освітнього процесу – учитель й учні – рівноправні, вони – суб’єкти 
освітньої діяльності. У такий спосіб реалізується ідея рівності. Не 
кожен учитель може полюбити дітей, але кожен може спланувати 
навчання так, щоби дитина почувала себе вільною і мала змогу 
проявити себе. Цей тип взаємин для освітнього процесу є 
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оптимальним, оскільки з одного боку, він зберігає за вчителем 
функцію управління, а з іншого – надає учневі можливість діяти 
самостійно.  

Педагогіка партнерства вимагає переосмислення ролі 
педагога, яка полягає в оновленні професійного мислення й 
відповідних цілеспрямованих дій: постійному аналізі власної 
педагогічної діяльності, орієнтованої на самоосвіту; відстеження 
результативності своєї роботи через систему моніторингу. 
Найголовнішим є той факт, що сучасні діти – це покоління digital 
native (цифрове рідне), тобто, це діти, які самі створюють контент для 
різних каналів. Вони очікують від сучасної освіти більшої 
самостійності, незалежності і меншої кількості авторитетів. 
Змінюються і вимоги до вчителя: він сьогодні не ретранслятор, а 
вчитель – коуч, тренер, фасилітатор. Якщо раніше вчитель лише 
давав готові відповіді на питання, то нині ця траєкторія змінилась. 
Сьогодні вчитель допомагає учням сформулювати власні питання, 
учить їх правильно ставити й шукати на них відповіді. Учитель має 
робити виклики учням, мотивувати їх добиватися більшого, надихати 
створювати, тобто виконувати роль тьютора (це той, хто допомагає, 
індивідуально працює, виявляє освітні запити, планує освітню 
діяльність, організує рефлексію, проєктує наступні кроки в освіті, 
застосовує методи навчання, заснованих на співпраці, активній участі 
дитини в навчанні) [3].  

Отже, в основі педагогіки партнерства – спілкування, 
взаємодія та співпраця між учителем, учнями і батьками. Учні, батьки 
та вчителі, об’єднані спільними цілями та прагненнями, є 
рівноправними учасниками освітнього процесу і відповідальними за 
результат. Концепція Нової української школи сприяє розкриттю та 
розвитку здібностей і можливостей дитини на основі педагогіки, що 
ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками.  
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Для сучасної стратегії розвитку національної школи 
характерним є зростання уваги до особистості школяра, 
максимального розкриття його обдарування, інтелектуального 
розвитку, що забезпечує пріоритетність розвитку творчих здібностей. 
Адже ще Сократ писав: «В кожній людині є сонце. Тільки дайте йому 
світити» [1]. 

Тему наукових пошуків присвячено проблемі розвитку 
творчих здібностей учнів шляхом використання інноваційних 
технологій навчання на уроках словесності, яка дозволила 
усвідомити, наскільки талановитими є учні, зрозуміти, наскільки 
неосяжним є їхнє бажання розвивати свої здібності, наскільки 
безмежними є їхні можливості. 

В. Сухомлинський зазначав: «Школа – це не комора знань, а 
світоч розуму. Усі діти не можуть мати однакові здібності. І 
найважливіше завдання школи – виховання здібностей» [3]. 

Зазначимо перелік, якостей, якими мають володіти учні в 
майбутньому, а саме: 

 обізнаність у своїй галузі; 

 відкритість до інформації, що постійно змінюється; 

 готовність учитися впродовж життя; 

 готовність учитися на помилках; 

 інтелектуальна незалежність; 

 відповідальність; 

 творчість; 

 критичне мислення. 
У сучасній школі не має бути нещасливих дітей, душу яких 

гнітить думка, що вони ні на що не здібні. Успіх у навчанні – єдине 
джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для 
переборення труднощів бажання вчитися. 

Завдання вчителя полягає в тому, щоб:  

 зрозуміти кожну особистість та виявити до неї повагу; 

 уміти донести кожне слово в тонких барвах, тонах і 
красотах, щоб спонукало воно дитячу душу до праці, благородних дій 
і вчинків;  

 розвивати творчі сили маленької людини;  

 стати для учнів співрозмовником, другом, порадником, 
провідником у країні прекрасного;  

 завжди пам’ятати слова А. Макаренка «Діти – це живе 
життя і життя прекрасне, і ставитися до них треба, як до товаришів і 
громадян, поважати їхнє право на навчання, радість і обов’язок 
відповідальності» [2]. 

Досвід педагогічної діяльності доводить ефективність різних 
прийомів, методів і технології, центральною ланкою яких є 
інтерактивне навчання. Вони є важливим і невід’ємним його 
компонентом, що дає змогу учням і учителю досягати поставленої 
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мети. Важливою передумовою такого навчання є теза: «Освіту не дає 
вчитель, її здобувають учні».  

Щоб учні отримали якісну освіту, розвивали свої творчі 
здібності, щоб їм було цікаво, сучасні педагогічні технології 
інтерактивного навчання запроваджуються відповідно до мети уроку 
та форм організації навчальної діяльності учнів:  

1. Інтерактивні технології кооперативного навчання:  

 Робота в парах. 

 Ротаційні (змінювані) трійки. 

 Карусель. 

 Робота в малих групах. 

 Літературний ексклюзив. 

 Авторська лабораторія. 

 Пошук мемуарів. 

 Експертна група. 

 Діалог. 

 Синтез думок. 

 Спільний проєкт. 

 Пошук інформації. 

 Коло ідей. 
Вони розвивають навички спілкування в групі, вміння 

висловлюватись, критично мислити, переконувати, вести дискусію, 
сприяють активному, ґрунтовному аналізу та обговоренню нового 
матеріалу з метою його осмислення, закріплення та засвоєння. 

2. Інтерактивні технології групового навчання:  

 Обговорення проблеми в загальному колі. 

 Мікрофон. 

 Мозковий штурм. 

 Метод «Асоціативний кущ». 

 Метод «Гранування». 

 Навчаючи – учусь. 

 Ажурна пилка. 

 Аналіз ситуації. 

 Вирішення проблем. 

 Дерево рішень. 
Ці технології дають можливість ґрунтовніше працювати над 

формою висловлювання власних думок, ідей, порівнювати їх з 
іншими. Допомагають подолати стереотипи, вільніше 
висловлюватися, відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по 
суті й переконливо. 

3. Технології опрацювання дискусійних питань: 

 Займи позицію. 

 Зміни позицію. 

 Безперервна школа думок. 
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 Дискусія. 

 Дискусія у стилі телевізійного ток-шоу. 

 Оцінювальна дискусія. 

 Дебати. 
Вони сприяють розвиткові критичного мислення, дають 

можливість визначити в стислій формі навички публічного виступу та 
дискутування. 

Практичні завдання, які створили учні: 

 «Бачу, чую, відчуваю». 
Читаючи твір, я ... 
бачу: небо, ліс, дощ, захід сонця; 
чую: шелест дерев, шум моря, музику ранку; 
відчуваю: натхнення, радість, світлу печаль. 

 «Пісня героя» 
Письменник В. Шукшин любив порівнювати життя людини з 

піснею. Про знайомих він говорив: «Прожив, як пісню проспівав» і 
уточнював: «Проспівав її пречудово» або навпаки: «Кепсько 
проспівав». 

А яку пісню «проспівав» герой нашого твору? 

 «Колір душі» 
Уявіть себе в майстерні художника. Перед вами – чистий 

мольберт, фарби, палітра, пензлі. Якби ви були художником, які 
фарби використали б для змалювання зовнішнього портрету героя 
твору? А для внутрішнього? 

В учителя є свої улюблені прийоми і методи, що народилися 
у повсякденній творчій праці. І найбільш виправданими є ті, що 
включають учнів у активну, розумову, творчу діяльність. У цьому і 
полягає повноцінність уроку. В. Сухомлинський стверджував, що «до 
хорошого уроку вчитель готується все своє життя» [4]. 

Тому вчитель має бути завжди в пошуку. І до цього вести 
своїх учнів, створюючи для них усі умови розвитку їх творчої 
діяльності. Тільки творчий педагог може виховати творчу особистість. 
Це щоденна праця, це відповідальність за результат своєї праці. Це 
постійна потреба самовдосконалюватися, учитися. Це постійний 
творчий пошук. 
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4. Сухомлинський В.О. Вибрані твори в 5-ти томах. Київ : Рад. 

шк.,1977. Т. 4.638 с. 

 
 



41 

ІДЕЇ ДИТИНОЦЕНТРИЗМУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ  
Саєнко О.В. 

Ліцей № 4 «Успіх» Краматорської міської ради  
м. Краматорськ, Україна 

У концепції «Нової української школи», яку презентувала 
міністр освіти і науки України Лілія Гриневич і яка почала  діяти з 2018 
р., названо 10 ключових компетентностей, що має забезпечувати 
майбутня українська школа. Серед них – дві компетентності, що 
формує  літературна освіта: 

«Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) 
мовами»: «Це вміння усно і письмово висловлювати та тлумачити 
поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, 
говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). 
Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр 
соціальних та культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у 
вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування…»  

«Загальнокультурна грамотність»: «Здатність розуміти 
твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно 
виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця 
компетентність передбачає глибоке розуміння власної 
національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення до 
розмаїття культурного вираження інших».    

Проблема виховання компетентної особистості в процесі 
навчання літератури – одна з центральних у сучасній освіті. 
Становлення людини, розвиток її інтелекту, емоційної сфери, 
виховання особистісних якостей, громадянськості здійснюється під 
час засвоєння літератури. Саме в цьому напрямі розвивається 
українська лінгводидактика й практика вчителів. У центрі уваги 
вчених проблеми особистості учня і вчителя-словесника, змісту, 
методів та засобів виховання засобами літератури, пошуки 
оптимальних форм роботи, що забезпечується дією принципу 
дитиноцентризму, коли епіцентром уроку є сама дитина, а не «шоу» з 
учителем в головній ролі. Основна вимога до сучасного уроку 
літератури  – синкретичність, майстерне поєднання всіх складників, 
що перетворює урок на мініатюрну модель життя, яка збуджує 
емоційний інтелект учнів. Під поняттям «синкретичний» розуміють, 
по-перше, компетентнісно зорієнтований урок, спрямований на 
формування ключових життєвих компетентностей з огляду на 
виклики сьогодення; по-друге, інноваційний із огляду на використання 
цифрових технологій; по-третє, текстоцентричний, із глибоким 
зануренням у природу художнього тексту, який і є головним об’єктом 
вивчення на уроці літератури.        

Розглянемо форми та прийоми, що використовуються на 
уроках літератури для реалізації ідей дитиноцентризму: 

1. Інформатизація освіти 
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1.1. Створення інтерактивних плакатів (електронний 
навчальний плакат, що має інтерактивну навігацію, яка дозволяє 
відобразити необхідну інформацію: графіку, текст, звук). 

Зразок плакату: https://www.thinglink.com/card/9953890076490
46530?fullscreen=true 

1.2. Персональний блог учителя є освітнім майданчиком для 
створення хмаро-орієнтованого середовища навчання української 
літератури, сучасним зручним засобом підвищення ефективності й 
якості навчання. Використання блог-технології в процесі навчання 
дає можливість підвищувати зацікавленість учнів у вивченні 
української мови та літератури, використовувати різні види 
інформації для сприйняття (текстова, графічна, відео та звукова), 
наочно представляти різноманітні ситуаційні задачі: 
http://saenkolena.blogspot.com/. 

1.3. Для урізноманітнення й підвищення інтересу учнів до 
навчання можна використати освітні інтернет-ресурси LearningApps, 
QR Code, Wordart. 

2. Створення ситуації успіху (сторінки літературних героїв у 
соціальній мережі).  

3. Рольова гра «Психодрама» (перевтілення учнів в образ 
героїв з метою психологічного занурення в образ); 

4. Виховання «вільної незалежної особистості», яка 
«запалюється любов’ю та керується розумом»: філологічні 
флешмоби «Українська зробить тебе успішним», «Сучасний 
Шевченко», «Намалюю тобі слово». 

5. Колективна творча праця (літературні портрети у вигляді 
ментальних карт). 

 
6. Принцип залучення особистості до дослідницької роботи 

передбачає, що навчальний процес не обмежується 
репродуктивними видами завдань. Необхідно, щоб школярі 

https://www.thinglink.com/card/995389007649046530?fullscreen=true
https://www.thinglink.com/card/995389007649046530?fullscreen=true
http://saenkolena.blogspot.com/
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виступали в ролі дослідників, виконували різні спостереження над 
художнім текстом. Тільки в такий спосіб засвоєння цінностей 
відбувається активно. У цьому процесі учні реалізують власні духовні 
можливості: проєкт «Діалекти у творі М. Коцюбинського «Тіні забутих 
предків». 

 

  

 

 

 https://drive.google.com/file/d/1ym_mPj0FcbEH63-wnOWbCwh9Izdh5Q0p/view?usp=sharing 

 
 
Як зазначено в програмі, «українська література в загальному 

світовому контексті є свідченням високого духовного та 
цивілізаційного розвитку українського народу, невід’ємним 
складником його національної культури. Як мистецтво слова вона є 
носієм потужного заряду духовної енергії, здатна передавати 
загальнолюдські й національні цінності від покоління до покоління, 
культивувати їх у людській душі. Засобами мистецтва слова вона 
допомагає збагачувати внутрішній світ людини, формувати сильний 
характер, широкий світогляд, особисту культуру, спрямовувати 
морально-етичний потенціал, розвивати інтелект, творчі здібності, 
естетичний смак».  

Реалізація названих принципів навчання та виховання сприяє 
формуванню інтелектуального, емоційного та діяльнісного 
компонентів. Система поглядів у своєму становленні забезпечується 
інтенсивним розвитком поняттєвого й абстрактного мислення, 
засвоєнням ідей, які проникають не тільки у сферу інтелекту, але й  
емоцій та почуттів учня. Усе це відбувається на діяльнісній основі, 
адже тільки так засвоєна інформація перетворюються у практично 
значущі компетенції та компетентності. Отже, концептуалізація 
викладання з позицій дитиноцентризму – це врахування 
особливостей психологічного розвитку школярів, законів та 
закономірностей теорії і практики навчання та виховання, їхня 
реалізація засобами конкретної шкільної дисципліни – української 
літератури. 
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НАВЧАЛЬНА ГРА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ДИТЯЧИХ ІНТЕРЕСІВ 

Сіробаба Л.О. 
Слов’янська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №12 

Слов’янської міської ради Донецької області 
м. Слов’янськ, Україна 

Мета сучасної початкової школи – не просто давати знання, а 
формувати особистість, яка вміє і хоче вчитися, займає позицію 
активного суб’єкта діяльності. Учитель має виступати в ролі 
помічника, організатора педагогічної взаємодії з учнем, спрямованої 
на розвиток активності, самостійності, пізнавальних, творчих 
здібностей, формування пізнавального інтересу, який 
характеризується ініціативністю пошуків, самостійністю учнів у 
здобутті знань. 

У процесі розвитку дитини і формування її як особистості гра 
відіграє досить велике значення. У грі розвиваються не тільки психічні 
процеси: мислення, мова, пам’ять, увага, а й такі важливі якості 
особистості, як наполегливість, зосередженість, уміння 
дотримуватися певних правил. Засобами гри виховуються такі 
почуття, як співчуття, вміння прийти на допомогу, дружба. 

Отже, завдяки грі навколишній світ, усвідомлений дитиною, 
значно розширюється. До нього входять не тільки предмети і явища 
найближчого оточення, а й значно ширше коло предметів, з якими 
діють дорослі, і які ще не доступні дитині. Світ постає перед дитиною 
в образах, звуках, фарбах, іграх. Гра входить у життя дитини з 
раннього віку. Граючись, діти глибше пізнають життя, набувають 
різних навичок та вмінь. 

Тому не дивно, що гра викликає такий інтерес дітей. 
Перевтілюючись у персонажів гри вони стають сміливими і 
безстрашними, вольовими і кмітливими. Під час гри формуються 
високі моральні якості школярів: доброта, чуйність, уміння 
поступитися своїми інтересами в ім’я колективу. Переборювати 
труднощі, долати перешкоди. 

Гра допомагає задовольнити дитячу допитливість, залучає до 
активного пізнання оточуючого світу. 

Навчатись, граючись! Ця ідея цікавила багатьох педагогів та 
вихователів. Практично вирішити цю проблему зміг наш сучасник Ш. 

https://nus.org.ua/
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Амонашвілі. Він показав, як через гру можна ввести в складний світ 
пізнання. Ш. Амонашвілі грає, спілкуючись зі своїми учнями. І це 
важливе вміння дорослої людини стати на один рівень. 

Для навчання через гру існує багато навчальних ігор. Головна 
їх особливість у тому, що завдання дітям ставляться у ігровій формі. 
Діти граються, не підозрюючи, що засвоюють якісь знання, 
оволодівають навиками дій із певними предметами, навчаються 
культурі спілкування один з одним. Кожна навчальна гра має 
пізнавальний та виховний зміст, ігрове завдання, ігрові дії, ігрові та 
організаційні відносини. Пізнавальний та виховний зміст 
визначається як мета, тобто те, що дорослий бажає досягнути, 
заради чого організовує гру. 

Ця мета, конкретизується в доступній для дитини формі – в 
ігровому завданні, яке, звичайно, цікавить дітей, але разом із тим, 
породжує запитання: як це зробити? Про способи виконання ігрового 
завдання говориться в правилах гри, цікавих та зрозумілих дітям. У 
правилах гри закладено і більш глибокий зміст – пізнання світу та 
виховання певних моральних якостей. А для дітей правила важливі 
як способи вирішення ігрової задачі, досягнення успіху. 

Кожен із названих структурних компонентів має своє певне 
призначення, але всі вони разом, а головне – у взаємозв’язку, 
спонукають дітей до пізнавальної та практичної діяльності. 

Навчальні ігри сприяють створенню умов для самоорганізації 
дітей. Роль педагога в тому, щоб зв’язати в єдності всі структурні 
компоненти гри і як найкраще використати її потенціальні можливості. 
Адже молодші школярі ще не в змозі самостійно проводити гру. 

Як же поєднати зусилля педагога та самостійну діяльність 
дітей під час проведення навчальних ігор? Перш за все потрібно 
приготувати необхідний матеріал. До цього треба залучати дітей. 
Вони завчасно можуть виготовити емблеми, символи. Під час 
підготовки матеріалу з дітьми обговорюється ігрове завдання, 
правила, хід гри. Важливо, щоб діти чітко зрозуміли, що потрібно 
зробити, якого результату важливо досягти ігровими діями. 

Успішно виконане ігрове завдання вважається лише за умови 
дотримання її правил, в які входять норми поведінки при спільній 
діяльності. Якщо їм не надавати належного значення і в центрі уваги 
дітей виявляється виграш, вони домагатимуться його будь-якою 
ціною, а правила здаються їм чимось не потрібним, а той 
перешкодою в досягненні успіху. Змінити таке ставлення дітей до 
правил гри допоможе наполегливість учителя та мотив – хто порушив 
правила гри, виграш – не зараховується. Перед дітьми виникає 
протиріччя. 

Якщо дотримуючись правил, важче досягти успіху, якщо ні – 
легше обіграти інших. Тоді в центрі уваги дітей з’являються такі 
моральні поняття, як чесність та справедливість у відношенні один до 
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одного. Головне завдання учителя – розвивати у дітей вимогливість 
один до одного, уважне, але й критичне відношення до ровесників. 

Отже, головне – не забувати, що гра – провідний вид 
діяльності дітей дошкільного віку, під час якого вони розвиваються, 
навчаються і виховуються. 

На уроці завжди необхідно находити місце грі. Нестандартна 
творча робота пробуджує в дітей інтерес до знань, сприяє 
інтелектуальному розвитку. Дитинство – це важливий повноцінний 
період життя людини, а не підготовка до майбутнього. В. 
Сухомлинський уважав, що від того, як пройшло дитинство, що з 
дитячих років і навколишнього світу ввійшло у свідомість і серце 
дитини, переважно залежить, якою буде дитина в майбутньому. 

Сучасні умови освіти характеризуються гуманізацією 
навчального процесу. Реалізація цього спрямована на використання 
нових підходів навчання і виховання дітей. Навчання в початковій 
школі не може бути лише процесом засвоєння певної суми знань. Це, 
перш за все, має бути захопливе пізнання навколишнього світу через 
спостереження, через влучно дібрані слова, через образи, створені в 
дитячій уяві і фантазії, через цікаві ігри. Для того, щоб навчання було 
цікавим, а засвоєння знань легким, уже з перших днів вводжу своїх 
вихованців у світ казки, природи, фантазії. 

 
 

ТЬЮТОРСТВО: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ 
РЕАЛІЇ 

Гармаш О. М. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Україна  
На сучасному етапі розвитку освіти в Україні встановлюється 

шлях на індивідуалізацію. Інтерес до проблеми тьюторства 
викликаний, з одного боку, через переосмислення та пошук 
педагогами-практиками дієвих механізмів подолання 
антропологічного дефіциту в освіті, тобто коли процес набуття 
відповідних компетентностей має особливий сенс для самого учня. 
Він сам будує власну освітню траєкторію та несе відповідальність за 
якість своєї освіти. Інша причина інтересу до тьюторства викликана, 
розпочатою на державному рівні, політикою, щодо реалізації ідеї 
впровадження індивідуальних освітніх програм в закладах освіти, 
важливістю забезпечення індивідуального вибору навчальних 
дисциплін, а від-так і необхідністю супроводу у цьому виборі. Однак, 
спочатку звернемось до закордонного досвіду.  

Тьюторство виникло як форма університетського 
наставництва в середньовічних класичних університетах Оксфорді і 
Кембриджі та є понині всесвітньо визнаною інноваційною 
педагогічною практикою особистісно-орієнтованого, індивідуально-
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диференційованого, персоналізованого навчання. В умовах 
академічної свободи вибору та відсутності освітніх стандартів 
студенту був потрібен наставник, який допоміг би зорієнтуватися у 
освітніх можливостях університету та співвіднести їх із власними 
інтересами. Такою постаттю став тьютор, який, на відміну від 
професора, мав здатність до рефлексії досвіду самонавчання та 
знаходив шляхи його передачі іншім [2; 3]. 

Сучасний стан вивчення та поширення концептуальних засад 
тьюторства в країнах Європи та Америки є предметом досліджень 
К. Осадчої (Німеччина, Франція), Є. Андрєєвої (Англія, Росія), 
J. Religa, A. Brzezińska (Польща), N. Falchikov (Великобританія), J. 
Tummons (США) та ін. 

Узагальнюючі досвід закордонних моделей тьюторства  
[1; 3; 5], ми можемо відзначити, що жодна з країн не зберегла 
класичних традицій. В одних закордонних моделях тьютор має 
функції, наближені до академічного викладача, в інших – є головною 
персоною відкритої освіти та організує супровід навчання студентів; 
сприяє розвитку метакогнітивних здатностей або професійних 
компетентностей, або супроводжує індивідуальні освітні програми; 
працює за принципом індивідуалізації або за індивідуальним 
підходом у закладах різних типів і форм здобуття освіти з учнями, 
студентами або дорослими; в одних країнах тьютором може 
працювати некваліфікований спеціаліст або викладач (аспірант, 
професор), в інших випадках, наприклад в США реалізується модель 
так званого peer-tutoring, коли навчання здійснює одноліток; в одних 
країнах реалізована політика набуття тьюторських компетентностей 
через сертифікацію, в інших – здобуваючи освіту в закладах вищої 
освіти тощо. 

Отже, можемо констатувати, що в освітній системі 
закордонних держав тьюторство по-перше, є прогресивною 
практикою організації освітнього процесу, по-друге, існують різні 
моделі тьюторства та підготовки фахівців, здатних до тьюторського 
супроводу.  

Еволюцію розвитку тьюторства в Україні можна розділити на 
п’ять періодів: 1) XII – XIV ст. зародження світоглядних позицій 
тьюторства, пов’язаних з самопізнанням і самоосвітою у церковному 
навчанні під керівництвом духовного наставника; 2) XVІ – XVII ст. 
започаткування ідей гуманізму, особистісного та індивідуального 
підходу у літературі (Г. Сковорода), закладах вищої освіти (Києво-
Могилянська академія, Львівський університет) та середовищі 
братських і козацьких шкіл, висування на перший план постаті 
наставника молодого покоління; 3) XVIII – XIX розвиток інституту 
наставництва; формування вітчизняної педагогічної думки щодо 
вимог та функцій учителя (К. Ушинський); зародження ідей суб’єкт-
суб’єктного навчання (І. Франко), індивідуалізації освіти (С. Русова, 
Б. Грінченко). 4) 20 – 70-ті роки ХХ століття урізноманітнення поглядів 
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щодо освіти підростаючого покоління; 5) кінець ХХ-го початок ХХІ 
століття оформлення та усталення ідей тьюторства в освіті України, 
пошук нових шляхів індивідуалізації освіти, розвиток педагогіки 
співробітництва, персоніфікації навчання тощо [4, с. 399]. 

Однак, постаті «тьютора», в основі діяльності якого стояли б 
цінності свободи та самовизначення, на кшталт західноєвропейській 
моделі, в Україні не виникло. Із прийняттям Концепції Нової 
української школи (2016 р.), де задекларовані соціальні очікування 
відповідно до нової ролі вчителя (не останньої інстанції знань, а 
тьютора, ментора, фасилітатора) розпочинається довгий шлях до 
офіційного визнання тьюторства як інноваційної практики.  

На сьогоднішній день в Україні створена «Тьюторська 
асоціація України» (2011 р.), за сприянням якої розпочато 
всеукраїнський проєкт «Тьюторська технологія як засіб реалізації 
принципу індивідуалізації в освіті» (2015 р.) на базі закладів освіти 
державної та комунальної форм власності. З 2016 року розпочато 
упровадження експериментального проєкту «Школа тьюторської 
майстерності». Проводяться всеукраїнські конференції («Тьюторство 
як засіб реалізації принципу індивідуалізації освіті», «Тьюторство в 
України: практика індивідуалізації, педагогічна позиція, затребувана 
професія»). У рамках спеціальності 011 Науки про освіту на другому 
(магістерському) рівні НПУ імені М. Драгоманова відкрита освітня 
програма, в результаті опанування якої здобувачам присвоюється 
кваліфікація «тьютор/андрагог».  

Отже, розглянувши реалії тьюторства закордоном та в 
Україні, ми можемо дійти висновків, що тьюторство – це інноваційна 
освітня практика, спрямована на подолання дефіциту 
професіоналізму та часу. І якщо інші країни Європи за 700 років 
накопичили достатній теоретичний та методологічний досвід 
впровадження тьюторства, то в Україні цей напрямок перебуває на 
шляху наукових пошуків та експериментів.  

 
Література 
1. Андреева Е.А. Сравнительный анализ моделей тьюторства (на 

примере Англии, Германии, ОАЭ и России) : автореф. дис. … к. пед. наук : 
13.00.01. Москва, 2012. 22 с. 

2. Жулковський П. Tutoring як метод роботи з дорослим учнем. 
Українська полоністика : педагогічні науки. 2015. Вип. 12. С. 28–38. 

3. Журкіна С. В. Генеза розвитку системи тьюторства у Великій 
Британії. Педагогіка та психологія : зб. наук. праць. Харків, 2010. Вип. 37. С. 148–
152. 

4. Осадча К. Історико-педагогічний аналіз становлення тьюторства в 
освіті України. Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Серія: 
Педагогічні науки. 2017. № 4 (59). С. 395–401.  

5. Gordon E. Centuries of tutoring : a history of alternative education in 
America and Western Europe. Lanham : University Press of America, 1990. 446 р. 

 
 



49 

РОЗВИТОК НАСКРІЗНИХ УМІНЬ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 
Леськів В.О. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Україна 

Уже почався новий шкільний рік, який продовжується по-
новому державному стандарту (НУШ). Саме час робити перші 
висновки. Але для початку треба проаналізувати основні зміни, які 
відбулися в середній освіті. 

Що чекає на учнів в оновлених стінах школи? З якими 
труднощами зустрінуться вчителі у новій програмі? Як 
розвиватимуться мистецькі галузі? Та як творчість 
переплітається з розвитком дитини та взаємодіє з іншими 
предметами? 

Реформа – це перетворення, зміна, перебудова правил у 
сфері людського життя, що не зачіпає функціональних основ, або 
перетворення, що вводиться законодавчим шляхом.  

Нова українська школа (НУШ) – це довгострокова реформа 
Міністерства освіти і науки (МОН), спрямована на зміну середньої 
освіти в Україні. 

За влучним висловом одного директора школи: «Випускник 
української школи не вміє застосовувати отримані знання в житті. Він, 
як фарширована риба: нібито і риба, але не плаває». 

Тому головна мета реформи – створити школу, у якій учням 
буде приємно вчитися і яка буде давати дітям не тільки знання, як це 
відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті. 

Скільки триватиме навчання? 
У новій українській школі учні навчатимуться 12 років: 
– 4 роки в початковій школі (навчання починається в 6-

річному віці); 
– 5 років в гімназії (після закінчення якої школярі будуть 

здавати іспит у формі ЗНО); 
– 3 роки в ліцеї або закладі професійної освіти (після 

закінчення яких випускники також будуть проходити ДПА у вигляді 
ЗНО). 

Як можна побачити, в НУШ є дуже багато взаємозв’язків. 
Вона розрахована на те, щоб дитина розвивалася у всіх напрямках. У 
цьому і є суть наскрізного навчання в НУШ.  

Для мене займає велике місце інклюзивна педагогіка, яка 
присутня в НУШ. Тепер діти з особливостями психофізичного 
розвитку можуть навчатися у школі поряд з іншими учнями,  та не 
відчувати себе непотрібними. Особливі діти швидше 
пристосовуються до інших людей, що в свою чергу робить їх 
соціальними особистостями. 

Важливою частиною НУШ є те, що вчитель може допомогти 
дітям, дивлячись на їх здібності і розвиток. Зараз дуже актуальна 
тема інтегративного навчання. Це підсилює зацікавленість дитини та 
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допомагає їй швидше і точніше запам’ятовувати отриману 
інформацію, а також відразу застосовувати свої знання. 

Які виникають труднощі впровадження реформи? 
Однією з найбільших проблем нової української школи є 

фінансове забезпечення. Так, до цих пір існують проблеми із 
закупівлею необхідних меблів, мультимедійного обладнання та 
підручників. І справа не у відсутності коштів, які виділила держава в 
розмірі 1 млрд. гривень. 

У типовій українській школі не може бути організованого 
формування нового навчального простору: через велику 
наповнюваність класів і одночасно малої площі класних приміщень. 
Педагог не в змозі забезпечити достатню кількість зон для 
повноцінного навчання дитини. 

Як ми бачимо, нова освітня реформа поки викликає багато 
питань, а її впровадження є досить нерівномірним. Ми сподіваємося, 
що найближчим часом труднощі будуть подолані і наші діти будуть 
ходити в школу в якій їм цікаво, і де навчання не травмує, а 
наповнює. 

Як розвиватимуться мистецькі галузі? 
 Як творчість переплітається з розвитком дитини та взаємодіє з 

іншими предметами? 
Ось ми і підійшли до основної теми статі. На мою думку 

мистецький розвиток дитини дуже важливий. Музика, малювання, 
декоративно-ужиткове мистецтво, хореографія та інші творчі 
предмети, допомагають дитині розвити пам’ять, увагу, уяву, 
мислення та дрібну моторику. 

Спільними для всіх компетентностей є так звані наскрізні 
вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку 
усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно 
обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння 
конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати 
рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими 
людьми. 

Що дає дитині мистецтво? Це питання виникає у багатьох 
батьків. Музичне мистецтво та образотворче мистецтво мають 
великий вплив на потенціал дитини. Розглянемо більш конкретно: в 
школі на всіх предметах розвивають раціональне мислення (зокрема 
і на мистецьких предметах користуються цим видом мисленням). Про 
раціональне мислення можна сказати, що це тип мислення, під час 
якого оптимальні рішення знаходяться виходячи з порівняння набору 
фактів, а не на основі відчуттів або з емоційних поштовхів. 

Зокрема є ірраціональне мислення, яке розвивається в школі 
виключно завдяки мистецьким дисциплінам. 

Ірраціональне (з латинської irrationalis – несвідомий), 
протилежне поняттю раціонального. До ірраціональних форм 
пізнання відносять: інтуїцію, уяву, фантазію, емоції, почуття. 



51 

Коли ми говоримо про сучасну людину, яка має бути 
креативною, гнучкою, уміти нестандартно вирішувати поставлені 
завдання, то ми розуміємо, що для розвитку цих умінь необхідно 
застосовувати ірраціональне мислення. Тому в сучасній школі в учнів 
маємо формувати не лише раціональне мислення, але й 
ірраціональне. Учень повинен навчитися мислити художніми 
образами, розвивати фантазію, почуттєву сферу тощо, для того, щоб 
у будь-якій сфері діяльності проявити свою творчість, гнучкість 
мислення. 

Для формування цих якостей необхідні саме предмети 
художньо-естетичного циклу. Унікальність впливу мистецьких 
предметів на особистість дитини закладена в самій природі 
мистецтва. 

Так, коли ми зосереджуємо свій погляд на картині, то в одну 
мить можемо охопити й зміст картини, і почуття героїв та відчути своє 
ставлення до цього сюжету. Саме можливість сприймати одночасно 
різні процеси є унікальним явищем, яке закладено в природі 
мистецтва. 

Якби образ, який зобразив художник на своєму полотні, 
передавав письменник, то для передачі цієї інформації необхідно 
було написати чимало тексту, а значить читач має витрачати час на 
інтерпретацію цього образу. І головне – усвідомлення тексту 
відбувається через шлях раціонально-образного сприйняття. Слово 
прокладає шлях до почуттів через раціональне усвідомлення. 
Музика, образотворче мистецтво мають унікальну властивість 
оминати раціональне сприйняття та впливати на емоції та почуття 
людини за дуже короткий час через ірраціональний вплив (долучено 
емоційне, чуттєве сприйняття). 

Високий рівень викладання музичного та образотворчого 
мистецтва чуттєво відіб’ється і на рівень сприйняття та усвідомлення 
інших предметів. Так, чим краще буде розвинута емоційна, почуттєва 
сфера особистості, тим краще буде вплив і літературного твору на 
особистості учнів. 

Наприкінці ХХ ст. у науковому обігу з’явився новий термін – 
емоційний інтелект (цей термін було вжито вперше в 1990 році 
Дж. Мейером та П. Саловйовим). Учені під цим терміном розуміють 
здатність ретельно осягнути, оцінити та виразити емоції; здатність 
розуміння емоцій та емоційних знань; а також здатність керування 
емоціями, що сприяє емоційному й інтелектуальному зростанню 
особистості. 
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВИРАЗНОГО ЧИТАННЯ  
УЧНІВ 3-ГО КЛАСУ НА МАТЕРІАЛІ ВІРША  

МАРІЇ ПОЗНАНСЬКОЇ «СПІВАЙ, СОЛОВЕЙКУ!» 
Моторіна Д.А. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Україна 

Сиротенко В.П. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Україна 
Читання – складний та багатогранний процес, навичка якого 

формується впродовж не одного року, тому навчити по-справжньому 
добре читати не легко. Говорячи ж про багатогранність, наголосимо, 
що одним із її чинників є виразність читання, коли насамперед слід 
передати ідею твору «і своє ставлення до того, про що учень читає, 
тобто, знайти в усному мовленні засіб, за допомогою якого можна 
правдиво, точно, у відповідності із замислом письменника передати 
ідеї і почуття, які вкладені у твір» [4]. Отже, виразне читання – це не 
самоціль (інколи можна почути вимогу від учителя «Читай 
виразно»?!), а вагомий чинник, який, з одного боку, стимулює глибоке 
проникнення вчителя/учня у змістово-художні особливості тексту, а з 
іншого – відкриває перед дитиною можливості виявити своє «Я», 
оскільки варіант відтворення художнього твору завжди сугубо 
індивідуальний. 

Формуючи в учнів навички виразного читання, не слід 
забувати і про те, що цей важливий показник літературної освіти 
школярів діалектично складається з двох компонентів – техніка 
читання та ті виражальні прийоми, які дозволяють адекватно 
передати авторсько-особистісне розуміння ідейної наснаженості 
твору. Хоча це і не становить предмет нашої уваги, однак назвемо 
«технічні» показники виразності, без оволодіння якими учитель не 
зможе продемонструвати вихованцям зразкове виразне читання, тож 
ці вміння він повинен формувати й в учнів: правильна й чітка дикція, 
відповідно поставлене  дихання в процесі читання, висота, сила, 
чистота голосу, дотримання орфоепічних правил вимови [5].  

Ми ж зосередимося на виробленні умінь використовувати 
логічні наголоси та паузи, удаватися до інтонаційних переломів, 
підвищення і зниження тону, варіювання темпу мовлення (це все при 
необхідності позначається знаками партитури [1]), тобто, всього того, 
що демонструє рівень ідейно-художнього осмислення тексту. 

Для своїх спостережень ми обрали вірш Марії Познанської 
«Співай, соловейко!», який вивчається у 3-му класі [2]. Цей вибір не 
випадковий, оскільки третьокласники вже мають попередню 
підготовку до виразного читання, тож робота над виразністю читання 
цієї поезії посприяє закріпленню й розширенню відповідних умінь і 
навичок. 
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Перед початком аналізу вірша радимо ознайомити школярів з 
алгоритмом подальшої роботи, скориставшись можливостями 
сучасних комп’ютерних технологій:  

1. Не поспішаючи, вдумливо читаємо текст. 
2. Пояснюємо лексичне значення незрозумілих слів. 
3. Визначаємо тему та ідею, настрій твору. 
4. Визначаємо в кожному рядку слово, на яке падає 

логічний наголос. 
5. Позначаємо довгі, середні, короткі паузи (можна 

олівцем), тон читання (стрілками). 
6. Читаючи, уявляємо, ніби оживлюємо картини й 

запам’ятовуємо їх послідовність [3]. 
При безпосередній роботі над віршем варто зосередитися на 

таких його особливостях: 
1. Який образ є головним? Наскільки він допомагає 

сформулювати тему поезії? 
2. Як поетеса ставиться до соловейка? Чим це 

обумовлено? 
3. Яка загальна настроєвість вірша? Чи поділяєте ви 

подібні авторські почування? 
4. Яке ідейне спрямування твору? До чого нас закликає 

письменниця? 
Безумовно, ці питання не ставимо всі одразу, їхнє 

осмислення й розкриття відбувається поступово, що й дає 
можливість працювати над виразністю читання як окремих 
фрагментів, так і тексту в цілому. 

Тож, звертаючись до образу соловейка, звертаємо увагу на 
риторичне питання «Це хто там співає?». Завдяки йому вірш набуває 
певної загадковості, інтриги, а тому дітям і пропонується подумати, а 
чому саме так відбувається перше знайомство читача з головним 
героєм, як слід прочитати (де буде логічний наголос) ці слова, в 
якому темпі. Переконані, що подібні завдання формуватимуть у 
третьокласників розуміння того, що природа виразного читання 
коріниться в самому тексті, тож треба шукати таких виражальних 
засобів, щоб вони відповідали авторському задумові й власному 
відчуттю. А щоб підвищити дитячу зацікавленість, можна вдатися до 
змагального прийому: поекспериментувати з інтонацією читання, 
подискутувати щодо тональності при читанні (мажорна чи мінорна), 
розглянути різні варіанти настроєвої інтонаційної лінії. 

Обговорюючи третє питання, обов’язково слід попрацювати 
над тональністю та темпом читання. Наприклад, визначити динаміку 
темпу читання слів у рядку «Щебече, витьохкує, срібно сміється», 
віднайти й обґрунтувати доцільність логічних пауз у другій строфі, 
яким тоном варто завершити читання поезії в цілому. 
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Домашнім завданням може стати розробка партитури всього 
твору або окремої строфи, щоб на наступному уроці провести конкурс 
на кращого виконавця цієї поезії.  

У даній розвідці хочемо наголосити, що виразне читання – це 
не забаганка вчителя, а важливий чинник, який примушує як 
педагога, так і школярів пройнятися духом художнього твору, 
збагнути всі його змістово-художні особливості, щоб через голосне 
читання виразити всю його естетичну глибину та особистісне (учня!) 
осмислення прочитаного.    
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МАТЕРІАЛІ КАЗОК ОКСАНИ ІВАНЕНКО 
Чубкова О.В. 
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Сиротенко В.П. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Україна 
Виховання – процес складний та багатогранний. І 

відбувається він під упливом сім’ї, навально-виховних закладів, 
творів мистецтва. Отже, завдяки спілкування з оточуючими, 
засвоюючи/відкидаючи їхні поради та настанови дитина поступово 
стає особистістю, здатною в своїх учинках, бажаннях, прагненнях 
керуватися загально визнаними етичними нормами, серед яких не 
останню роль відіграють такі якості, як гуманістичні пріоритети. 
Пам’ятаючи, що гуманізм – це «система ідей і поглядів на людину як 
на найбільшу соціальну цінність, створення умов для її повноцінного 
життя і фізичного та духовного розвитку» [1], наголосимо на 
важливості формування саме даної якості, оскільки сучасне 
українське суспільство досить агресивно налаштоване й готове за 
будь-якої негації вибухнути некерованою озлобленістю. Тому 
вважаємо, що акцентуація уваги на гуманістичних цінностях ніколи не 

http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/formuvannya-navichok-chitannya-uchniv-molodshikh-k.html
http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/formuvannya-navichok-chitannya-uchniv-molodshikh-k.html
http://svitlit.ippo.kubg.edu.ua/?p=27
https://helpiks.org/3-63596.html
https://helpiks.org/3-63596.html
https://naurok.com.ua/formuvannya-i-rozvitok-navichok-chitannya-15664.html


55 

буде зайвою, і казки О. Іваненко відкривають для цього широке поле 
діяльності. Надалі ми зосередимося на казках «Кисличка» та «Великі 
очі», виокремлюючи в них не стільки пізнавальне спрямування 
(передане засобами казкового зображення), скільки гуманістичну 
спрямованість, хоча тематично вони й мають зовсім різне 
наповнення: «Кисличка» – історія про те, як дика яблунька поступово 
перетворювалася на «чарівне» дерево; «Великі очі» – пригодницька 
історія хлопчика Яса, який, здолавши власну байдужість, виявивши 
при цьому надзвичайну наполегливість, зазнав справедливого 
визнання та захоплення своїм музичним даром. Наголосимо й на 
тому, що дані твори не включені до програм літературної підготовки 
як дітей старшої дошкільної групи, так і учнів початкових класів, але 
вихователь/учитель мають можливість ознайомити дітей з цими 
казками, зосередившись саме на їхній гуманістичній наснаженості. 

О. Іваненко завжди прекрасно усвідомлювала, для якої 
читацької аудиторії вона пише. Цим, напевне, можна пояснити, що 
письменниця часто зверталася до казкового жанру (її майстерність 
складати казки відзначали ще працівники дитячого будинку, в якому 
О. Іваненко працювала в молодості: «Потрусіть тьотю Оксану, з неї 
посипляться казки» [4, с. 83]), знаходячи в такий спосіб можливість 
говорити з дітьми 8 – 12 років про серйозні речі.      

Ми свідомо не торкатимемося пізнавально-природничих, 
етичних аспектів «Кислички», звернувшись лише до її філософського 
(а це і є гуманістичне!) спрямування. Тож, завдяки прийому 
персоніфікації, можемо стверджувати, що в творі йдеться не про 
дерева, ос, птахів, а людей з різними моральними пріоритетами. 
Обдумуючи їхню поведінку, дитина свідомо (а швидше підсвідомо, що 
ще більш важливо!) переконується, що діями Кислички, дідуся, 
старого птаха керує єдине бажання – принести комусь користь, тобто, 
зробити когось щасливим. А підтвердженням цьому є розв’язка казки, 
коли врешті-решт на кисличці зродили найсолодші яблука, 
скуштувавши яких, дівчинка сказала: «Ах, яка яблунька! – 
прошепотіла дівчинка. – Мабуть, вона народилася, коли всі сміялись» 
[3]. А усвідомлення, що ти когось ощасливив, – невід’ємний 
компонент гуманістичних переконань особистості. 

Торкаючись проблеми гуманізму, слід наголосити, що це 
явище надзвичайно об’ємне, й одним із його складників є такі 
чесноти, як «здатність до творчості, самостійного вибору, мислення і 
поведінки, прагнення до максимальної реалізації талантів і 
здібностей, отриманих людиною від природи, спрямованість на 
засвоєння раніше не відомих їй сфер діяльності» [5]. Власне це і 
знаходимо в казці «Великі очі». Авторка зуміла за зовнішнім 
антуражем фантастичної казки (лікар із чарівними властивостями, 
чарівний розчин, чарівна скрипка) порушити вагомий гуманістичний 
принцип: жити треба в радість, а ще більше – допомогти іншим також 
переживати подібний стан. Не випадково лікар дав оголошення, що 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
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він лікує брехунів, боягузів, ледарів, заздрісників тощо, які 
«заважають жити собі й іншим» [2]. 

Гуманістичним пафосом сповнена й подальша історія Яся. 
Ставши на шлях одужання (у хлопчика з’явилося зацікавлення 
навколишнім світом), герой пережив радість спілкування з 
прекрасним, його переповнюють позитивні емоції, коли він слухає 
незвичайну чарівну мелодію, яку виконували дерева в саду. Однак 
для О. Іваненко як письменниці-гуманіста цього замало. Подальшими 
бажаннями та діями Яся вона доводить, що прекрасне не тільки 
естетично впливає на людину, воно пробуджує її найприхованіші 
потенції, стимулює до творчості – дитина прагне стати часткою цього 
величного оркестру, злитися з усіма у стані духовного пориву. А це, 
безумовно, і є той найвищий гуманістичний щабель, коли людина 
почуває себе особистістю, переживає окриленість від улюбленої 
справи, усвідомлення своєї потреби й корисності для інших. Адже на 
цьому й ґрунтується весь казковий секрет, коли у розв’язці твору 
лікар заявляє дітлахам: «Любі мої, – весело сказав лікар, дивлячись 
не тільки гостро, а й ласкаво на дітей, – у мене немає більше такої 
скрипки, та і в цій чари лише від того, що він (Ясь – В. С., О. Ч.) 
багато на ній грав. А ви... у вас у всіх такі великі очі! Розумієте, треба 
багато працювати, треба багато дивитися. От весь секрет!» [2]. 

Даною розвідкою ми намагалися довести, що казки 
О. Іваненко мають надзвичайно потужний гуманістичний потенціал. А 
тому переконані, що ці твори повинні неодмінно входити до виховного 
арсеналу працівників дитячих садків, школи, щоб на прикладі життя й 
діяння літературних героїв діти успішно опановували найскладнішим 
завданням – бути Людиною! 
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СЕКЦІЯ 2 

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ 

ТА СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
 

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ 
МУЗИЧНО-РИТМІЧНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО 

ВІКУ 
Майба О.К. 

Мелітопольський державний педагогічний університет 
м. Мелітополь, Україна 

Одним із пріоритетних завдань сучасної дошкільної освіти в 
нашому суспільстві є залучення підростаючого покоління до музично-
естетичного навчання і виховання. Невід’ємною складовою частиною 
національного виховання дітей дошкільного віку є формування 
творчої особистості у процесі музично-ритмічного навчання. Музично-
ритмічне навчання дошкільнят сприяє загальному та музичному 
розвитку дитини, вихованню духовного світу, становленню світогляду, 
формуванню майбутньої творчої особистості [1]. 

Відомо, що виконання музично-ритмічних та слухових 
завдань впливають на розвиток музикальних здібностей, творчої 
уяви, сприймання і мислення дитини. Наголошуючи на важливості 
музично-ритмічного навчально-виховного процесу у формуванні 
творчої особистості, Г. Штайнер зауважував: «Людина народжується 
у тісному зв’язку тіла і ритму, тому є органічним її прагнення 
«вживатися» в музичний ритм, узгоджувати своє ритмічне ставлення 
до світу. Цю ранню музикальну обдарованість виявляють діти між 3-м 
і 4-м роком життя. Батьки могли б зробити надзвичайно багато, якби 
вчасно звертали увагу також і на танцювальний елемент у русі 
власного тіла» [3]. 

Особливий вплив на формування творчої особистості дитини 
склала концепція музично-педагогічної системи Е. Жака-Далькроза, 
яка повністю враховує необхідність музично-ритмічного навчання. На 
його думку, музично-ритмічний навчально-виховний процес дітей 
дошкільного віку сприяє інтелектуальному і духовному розвитку 
творчої особистості, виховує музичну емоційність та естетичне 
осягнення музики, її виражальних засобів. Саме в цьому полягає 
сутність гуманістичного підходу засновника музично-ритмічного 
навчання і виховання Е. Жак-Далькроза. Отже, головними 
напрямками музичної системи Е. Жак-Далькроза став нерозривний 
зв’язок теорії та практики, мисленнєвої і чуттєвої сфер особистості, 
психофізичного й інтелектуального розвитку, музикального 
сприймання дитини, її вміння слухати музику.  
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Іншу відому концепцію музично-ритмічного навчання дітей 
дошкільного віку на початку XX століття надала музично-педагогічна 
система К. Орфа. В основу цієї системи покладено принцип активного 
музикування і навчання в дії, що впливає на формування творчої 
особистості дитини. На думку К. Орфа, найпростіша дитяча творчість, 
власні дитячі досягнення, думки формує творчу особистість, виховує 
людяність, стимулює розвиток музикальних здібностей. Німецький 
композитор вважав, що головним завданням педагога-вихователя, це 
навчити дитину любити музику. Тому залучення дітей дошкільного 
віку до активної музично-ритмічної діяльності сприяє розвитку 
мовленнєвих, музичних  та танцювальних здібностей [2]. 

Наш досвід доводить, що діти дошкільного віку краще 
засвоюють знання під час гри. Гра – це основа художньої творчості, 
під час якої виникають ситуації, що формують творчу активність 
дитини. Використання дитячих музичних інструментів розвивають у 
дошкільника звуковисотне і ладове відчуття, засоби музичної 
виразності. Наприклад, під час гри на музичних інструментах можна 
запропонувати дошкільнятам творчі завдання: вигадати або 
продовжити свою мелодію, змінити ритм, тембр мелодії. Отже, 
створюючи умови навчально-виховного процесу музично-ритмічного 
навчання сприяє формуванню музичних здібностей (музичний слух, 
ладове чуття, відчуття музичного ритму, музичну пам’ять) та 
формуванню музичної культури дітей дошкільного віку взагалі. 

Варто зазначити, що до процесу музично-ритмічного 
навчання дітей дошкільного віку використовуються різноманітні 
виховні заходи. Така організація навчально-виховного процесу 
забезпечує ефективне здобуття знань дітьми дошкільного віку, 
формування у них умінь і навичок, оскільки всі види діяльності та 
навчально-виховні заходи упродовж дня підпорядковані певній, 
заздалегідь визначеній проблемі; до навчання залучаються всі діти 
певної вікової групи. 

Таким чином, означений навчально-виховний процес є 
формою прояву активності, спрямованою на формування певних 
навичок і вмінь творчої особистості, а саме: 

− формування в дошкільнят фізичних навичок і вмінь 
(відтворення у русі виразності рольової поведінки; використання 
зорових орієнтирів; оцінювання музично-ритмічної діяльності; 
критичне бачення дітьми власних досягнень; використання 
художнього слова та музичного супроводу; регулювання фізичного 
навантаження; розвиток музично-рухової творчості ); 

− соціально-моральний розвиток у дошкільнят 
(відтворювання у грі свої моральні уявлення, зображення різних 
музичних образів, ігрових персонажів); 

− емоційно-ціннісний розвиток творчої особистості 
(здатність дітей дошкільного віку визначати емоційний настрій 
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музичних творів, надавати певної виразності танцювальним, 
імітаційним рухам); 

− формування пізнавальних навичок та вмінь дошкільнят 
(збагачення пізнання та сприйняття дошкільнят творів музичного 
мистецтва, його видів, жанрів, способів передавання художніх образів 
у музиці, слухання музики); 

− формування мовлених навичок і вмінь (навчання 
вихованців передавати свої думки, враження про музику); 

− формування художньо-естетичних навичок і вмінь 
(виконання найпростіших ритмічних малюнків на дитячих музичних 
інструментах, сприймання на початковому рівні програмових 
музичних творів, їх аналізу); 

− формування креативних навичок і вмінь творчої 
особистості (розвиток у вихованців уміння виявляти вигадку і 
фантазію в художній діяльності; формування здатності імпровізувати 
музичний, вокальний, танцювальний образ).  

Отже, під час проведення кожного навчально-виховного 
заходу доцільно застосовувати нові методи, форми та прийоми, що 
забезпечує реалізацію музично-ритмічного розвитку дошкільнят, та 
значно підвищує їх вплив на формування творчої особистості дітей 
дошкільного віку. 
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МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧОГО ПРОФІЛЮ В ПРОЦЕСІ 
ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Дубчак О.Д. 
Донецький національний університет імені Василя Стуса 

м. Вінниця, Україна 
Глобальний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій 

у світі призвів до істотних змін у можливостях і формах подачі 
матеріалу під час навчального процесу. Якщо раніше вчитель 
виступав у ролі джерела знань і основного посередника між наукою і 
свідомістю учнів, то сьогодні його роль відійшла далеко за ці рамки. 
Адже альтернативні можливості отримання знань за допомогою 
інноваційних технологій, часом, набагато більше зацікавлюють дітей, 
аніж традиційний виклад матеріалу. Саме тут і постає найважливіша 
проблема середньої освіти – невміння підтверджувати вчителем свій 
статус, професіоналізм, потреба по-новому працювати і вирішувати 
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актуальні проблеми, постійно навчатися, прагнути до 
самовдосконалення, готовності до інновацій та до впровадження 
новітніх технологій, без чого на даному етапі розвитку суспільства 
неможливо бути сучасним професійним спеціалістом.  

У законодавчих документах Концепція педагогічної освіти, 
державна програма «Вчитель») окреслено принципово нові завдання, 
пріоритети й напрями модернізації цілісної системи освіти. Серед них 
– підготовка фахівців нової формації – професіоналів, зорієнтованих 
на постійне професійне і культурне самовдосконалення. 

Однак доводиться констатувати, що суспільно-економічне та 
духовне життя країни характеризується сьогодні станом яскраво 
вираженого культурного дисбалансу, що не сприяє гармонійному 
розвитку суспільства та системи педагогічної освіти, зокрема. У 
такому сенсі актуалізується значення в суспільному житті педагога з 
високим рівнем педагогічної культури, який володіє системою 
загальнолюдських та професійних цінностей. Рівень сформованості 
педагогічної культури у випускників вишів формує траєкторію 
професійного зростання вчителя та результативність навчання його 
учнів. Враховуючи потребу у висококваліфікованих, усебічно 
розвинутих фахівцях, проблема формування професійно-педагогічної 
культури майбутнього вчителя стає визначальною для освіти ХХІ 
століття. 

Розглянемо детальніше усі аспекти професійно-педагогічної 
культури майбутніх учителів. У сучасних наукових дослідженнях не 
має єдності, щодо визначення поняття «педагогічна культура» та 
«професійна культура». На думку, Т. Іванової, термін «педагогічна 
культура» ширший ніж культура професійна. Педагогічна культура 
властива не тільки педагогам, але й спеціалістам інших профілів: 
«Педагогічна культура – це синтез духовного і професійного в людині, 
а головне, саме сформованість педагогічної культури дозволить 
передати, привити, сформувати ці якості у представників будь-якої 
професії» [1, с. 40].  

І. Пальшкова вважає, що поняття «педагогічна культура» і 
«професійна культура» варто розглядати як єдиний феномен, а саме, 
як «професійно-педагогічна культура». На її думку «професійно-
педагогічна культура – це особливий різновид педагогічної культури 
суспільства, в якому сконцентровано досвід спеціальної суспільної 
практики, організації навчання і виховання підростаючого покоління у 
закладах освіти для задоволення конкретних потреб певного 
суспільства, способів реалізації такої освітньо-педагогічної діяльності, 
соціальних вимог, що її нормують, та способів оволодіння цією 
діяльністю» [3, с. 39]. 

Т. Сидоренко розкриває сутність та компоненти педагогічної 
культури майбутнього вчителя, розглядаючи роль навчальної 
діяльності як засобу її формування та дидактичні умови ефективності 
цього процесу. Науковцем доводиться, що педагогічна культура 
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майбутнього вчителя є складною соціальною характеристикою його 
особистості, в якій відбилася його педагогічна позиція. [5, с. 3 – 8]. 

Ми поділяємо думку В. Орлова, який визначає поняття 
«професійна культура» як характерне для особистості стійке 
утворення, що проявляється в різних формах її діяльності, у тому 
числі життєдіяльності, однак в таких, що є обов’язково  
творчими [2]. 

Виходячи із цієї думки, учитель із високим рівнем професійно-
педагогічної культури неодмінно має сформовану загальну культуру 
педагога, яка проявляється в повсякденному житті та вміщує в себе 
культуру поведінки, культуру побуту, культуру спілкування, естетичні 
властивості зовнішнього вигляду тощо.  

Таким чином, узагальнює О. Шевнюк, сьогодні не вважається 
правильним розуміння педагогічної культури лише у 
вузькоспеціалізованому сенсі поза загальнокультурним контекстом 
професії вчителя. А для цього потрібно розглянути поняття 
«професійна  культура вчителя» як комплексне структурне поняття. 

Ми будемо розглядати проблему нашого дослідження з точки 
зору В. Радул, який  виділяє такі основні елементи професійної 
культури вчителя:  

– духовна культура (світоглядна, чуттєво-емоційна, 
моральна);  

– система професійно значущих знань, умінь та навичок;  
– здатність до творчої праці;  
– професійно значущі види особистісної культури [4]. 

Отже, обґрунтуємо можливості розвитку професійно-
педагогічної культури майбутнього вчителя природничого профілю у 
процесі вивчення біологічних дисциплін. Для цього поєднаємо 
елементи професійної культури, які мають формуватися у 
майбутнього вчителя із методикою викладання біології, що є 
обов’язковим компонентом допрофесійної підготовки студента вишу. 
З’ясуємо основні закономірності.  

Духовна культура майбутнього вчителя біології – це скоріше 
уже сформоване явище, яке лише може доповнюватися студентом у 
процесі навчання у вищому навчальному закладі. Адже, вона 
характеризується інтегративною якістю особистості, в якій органічно 
поєднуються високий рівень професійної компетентності та духовний 
світ особистості, світогляд, морально-етичні ідеали, ціннісно-смислові 
установки. А отже, такий вчитель зможе легко зацікавити учнів, , 
перетворити складне і незрозуміле в захопливе і багатогранне. Так, 
приміром, формуючи мотиваційну складову уроку засвоєння нових 
знань за В. Онищуком, професіоналу варто починати скоріше не з 
констатації фактів, а з постановки проблеми, яка підштовхне учнів до 
змістово-логічного мислення, аналізу та синтезу отриманого досвіду 
та опрацьованого матеріалу. Вдалим буде використання емоційного 
налаштування на урок, фактів, практичного досвіду тощо. 
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Система професійно значущих знань, умінь та навичок. У 
контексті нашого дослідження ми ототожнюємо цей елемент 
професійної діяльності з природничо-науковою культурою. Адже за 
твердженням В. Шубіна, природничо-наукова культура – це сукупність 
знань, умінь , навичок, методів і прийомів, теоретичних принципів і 
емпіричних процедур, що формують у суб’єкта дискурсивний стиль 
мислення й сприяють одержанню об’єктивної інформації. Наявність 
цього елемента у структурі професійної культури вчителя можна 
вдало прослідкувати під час уроку на етапі сприйняття й первинного 
усвідомлення учнями нового матеріалу. В широкому розумінні, 
майбутній вчитель має досконало опанувати  науки обраного 
напряму навчання та володіти не лише комплексними знаннями з 
біології, але й компетенціями наукового мислення і практичної 
діяльності. 

Здатність до творчої праці. У процесі професійної 
діяльності, наявність цієї складової в педагогічній компетентності 
буде вказувати на загальний рівень спрямованості творчо-
перетворювальної діяльності. Саме тоді багатогранність поглядів 
учнів та творчість вчителя може перетворити тему «Вивчення органів 
травної системи» на захопливу подорож «чомучок» шляхом з’їденого 
шматочка, а «Вивчення кровоносної системи» – на таємну операцію 
графа Дракули. 

Констатуємо, що у процесі навчання у вищому навчальному 
закладі викладачі не навчають творчості, але спрямовують на 
самовираження і самовдосконалення, що в майбутньому втілюється у 
вигляді новаторських ідей та мотивів. 

Професійно значущі види особистісної культури. До цієї 
категорії належать культури: комунікативна, мовленнєва, розумової 
праці, дослідницька, екологічна, фізична тощо. Тобто комплекс знань 
умінь, якостей, необхідних для виконання професійних обов’язків. На 
нашу думку, найважливішими для майбутнього вчителя природничих 
наук є можливість вільної комунікації з усіма суб’єктами навчально-
виховного процесу та характерне бажання до самоосвіти, що 
проявляється у вигляді вдалого розподілу розумової праці під час 
виконання службових обов’язків та в процесі підготовки до них. 

Отже, як свідчить наш досвід, далеко не кожна людина 
здатна опанувати професію вчителя. Адже педагогічна культура 
містить не лише обов’язкові знання та вміння, але й риси та якості, які 
необхідно формувати тривалий час у процесі своєї професійної, а 
часом і повсякденної діяльності. Ми обґрунтували можливості 
розвитку професійно-педагогічної культури майбутніх вчителів саме у 
процесі вивчення біологічних дисциплін, адже вважаємо, що зв’язок 
цих наук із природою відіграє ключову роль у формуванні причинно-
наслідкових звʼязків як у свідомості майбутніх учителів так і у 
свідомості їх майбутніх учнів.  
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МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
Олішевич В. 

Харківська спеціалізована гімназія № 87 
(м. Харків, Україна) 

Глобалізація, як цивілізаційна домінанта сучасного розвитку 
людства, передбачає посилення міжкультурних інтеграційних 
процесів. Революція у галузі засобів комунікації спричинила кризу 
характерних для попередньої епохи монокультурних моделей 
розуміння суспільних процесів, зробивши полікультурність ціннісним 
критерієм суспільного розвитку. Формування та розвиток 
полікультурної компетентності майбутніх педагогів є актуальними 
завданнями сучасної вищої освіти. У контексті ж професійної 
підготовки майбутніх учителів іноземних мов полікультурна 
компетентність набуває особливого значення, оскільки за змістом 
майже співпадає з міжкультурною мовною компетенцією, що 
зараховується до ключових елементів фахової підготовки вчителів 
іноземної мови.  

Вимірювання рівня сформованості полікультурної 
компетентності має проводитися з використанням комплексу методів, 
якісних та кількісних. При цьому якісні методи забезпечують 
інтерпретацію статистичних даних, отриманих за допомогою 
кількісних методів. 

Крім того слід ураховувати рекомендації Європейської Ради, 
згідно з якими для оцінювання полікультурної компетентності 
майбутніх учителів іноземної мови необхідно використовувати такі 
методи: для когнітивного компонента – тести на перевірку знань із 
питаннями на множинний вибір, альтернативний вибір тощо; для 
афективного компонента – стандартизоване опитування, 
структуроване інтерв’ю; для поведінкового компонента – 
спостереження за поведінкою студента в ситуаціях спілкування. 

Доцільно також брати до уваги практичні рекомендації 
методистів щодо оцінювання полікультурної компетентності в цілому, 
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наприклад, систему, запропоновану зарубіжними вченими: тести на 
множинний вибір слід використовувати для оцінювання знань, 
пов’язаних із конкретною предметом; усні опитування й письмові 
перевірочні роботи краще підійдуть, коли студентам пропонується 
вирішити проблему, що виникла під час полікультурного спілкування; 
анкетування та тестування повинні виконувати допоміжну роль. 
Європейські дослідники для всебічного оцінювання полікультурної 
компетентності рекомендують використовувати три інші методи: 
опитування, сценарії зіткнення культур і рольові ігри [1]. 

Аналіз наявних досліджень розвитку полікультурної 
компетентності доводить, що єдиного та універсального плану не 
існує. Кожне експериментальне дослідження має унікальні 
особливості. Отже, приступаючи до проектування, слід керуватися 
специфічними цілями експерименту, а не дослідницькою традицією. 

Одним із ключових у дослідженні постає метод 
спостереження, що займає провідну роль у дослідженнях процесу 
навчання іноземних мов. Використання методу спостереження 
передбачає дотримання ряду вимог: спостереження має обмежений 
характер; проводиться відповідно до спеціально розробленої 
інструкції; супроводжується повною і точною фіксацією результатів; 
здійснюється в контрольованих умовах; має планомірний і 
систематичний характер. 

Під час спостереження необхідно використовувати 
реєстраційні техніки для фіксації даних. Метод спостереження надає 
унікальні експериментальні дані, оскільки дозволяє встановити, яким 
чином поводяться студенти в ситуаціях полікультурного спілкування. 
Щоб не допустити помилкових висновків, дані спостереження 
доповнюються даними, отриманими за допомогою інших методів. 

Рекомендуємо також метод самоспостереження у формі 
анкетування на самооцінку, що дозволяє зібрати інформацію, яка 
недоступна при прямому спостереженні. На етапі аналізу дані 
самоспостереження слід зіставити з даними спостереження, що 
дозволить уникнути здійснення помилки суб’єктивізму. 

Ефективним методом є метод аналізу оповідного щоденника. 
Варто відзначити, що метод оповідного щоденника традиційно 
використовується в навчанні майбутніх учителів іноземної мови. У 
щоденнику студент записує роздуми про етичні дилеми, що 
виникають у роботі з учнями різної культурної приналежності. 
Важливо, що в навчанні майбутніх учителів іноземної мови активно 
використовувати блоги, які є втіленням методу оповідного щоденника 
в дистанційній формі навчання. 
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ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ОЗДОРОВЧИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У ФІЗКУЛЬТУРНІЙ РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ 
Темна А.Б. 

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад  
(ясла-садок) № 3 «Ромашка»  

Слов’янської міської ради Донецької області» 
м. Слов’янськ, Україна 

Україна є соціально орієнтованою державою, тому її 
основним завданням постає сприяння духовному, інтелектуальному, 
фізичному зростанню дитини. Гармонійний та всебічний розвиток 
особистості, заснований на нормах, цінностях, сенсі життя, змінює 
адаптивні можливості організму людини і реалізується через 
формування здорового способу життя. 

Фізичний розвиток дітей – пріоритетний напрям у роботі 
дошкільних навчальних закладів. Завдання і зміст фізичного 
виховання визначаються законом України «Про дошкільну освіту», 
Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі», де 
прописані державні стандарти освіти, які орієнтують педагогів на 
перебудову своєї роботи, спрямовану на формування позитивного 
ставлення до здоров’я дитини, як найкращої цінності. Вона 
спрямована на природний нефорсований розвиток дитини та 
збереження її фізичного і психічного здоров’я. 

Навчати дитину відповідально ставитись до власного 
здоров’я і здоров’я тих, хто її оточує, визначено як пріоритетне 
завдання системи освіти Національною доктриною розвитку освіти 
України у ХХІ столітті, а одним із головних завдань педагога завжди 
була і лишається турбота про фізичне здоров’я вихованців. 

Тому вже з раннього віку в дітей потрібно формувати 
культуру здоров’я, прищеплювати їм розуміння пріоритетів здорового 
способу життя. Важливо, щоб ці знання, вміння та навички малюків 
стали їх звичками і потребами. 

Основною формою навчання дітей руховим навичкам та 
розвитку фізичних якостей − є фізкультурне зняття. Для досягнення 
високої рухової активності використовується фронтальний і груповий 
методи організації дітей. Основним завданням нового зору на 
фізичне виховання є збереження, зміцнення, примноження того 
потенціалу, який має дитина. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pptp_2016_4_23.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pptp_2016_4_23.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pptp_2016_4_23.pdf
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Саме нетрадиційні технології, які спрямовані на підвищення 
якості фізкультурно-оздоровчої роботи, забезпечать покращення 
фізичного, психічного та соціального здоров’я дошкільників. 

Для зміцнення фізичного здоров’я дітей і формування в них 
упевненої красивої постави, створення позитивних емоцій доречно 
використовувати елементи хатха-йоги, релаксацію, самомасаж, 
дихальну гімнастику, точковий масаж, кольоротерапію, сольову 
терапію, су-джок терапію, психогімнастику, стретчинг, пілатес, степ-
аеробіку, які можуть проводитися з дітьми як старшого, так і 
молодшого дошкільного віку. Для впровадження в практику кожної з 
оздоровчих технологій потрібне цікаве для дітей, приємне на дотик, 
різнобарвне, практично-гігієнічне, мобільне, сюжетне обладнання. 
Творчий підхід педагога до поставленої задачі допоможе виготовити 
таке обладнання самостійно. Яскраве практичне оснащення 
спортивної зали сприймається дітьми з задоволенням і 
використовується у всіх видах рухової діяльності. 

Східна гімнастика є чудовим засобом естетичного і 
морального виховання. Це особлива система вправ, яка виховує 
розумне тіло. «Наша постава – це життя, яке ми вдягаємо на своє 
тіло», – так говорили древні йоги. Відтак, завдання педагога – 
навчити малюків піклуватися про своє здоров’я, свою поставу.  

В системі фізкультурно-оздоровчої роботи також 
використовуються такі здоров’язбережувальні технології, як пілатес 
та стретчинг.  

Стретчинг – це гімнастика, в якій основне завдання 
спрямоване на пластичність, розтяжку та планомірний розвиток усіх 
м’язів. Метод Пілатеса спонукає м’язи працювати з середини назовні, 
це означає, що м’язи стають сильнішими та еластичнішими. Ці 
вправи цікаві, рухи різноманітні, плавні, кожна наступна вправа 
витікає з попередньої. Отже, східні гімнастики направлені на 
формування здорової, природної звички − мати ідеальну поставу, а, 
тобто, гармонію тіла і душі. 

Одним із видів фізичної культури, який сприяє формуванню 
сили, витривалості, спритності, є степ-аеробіка – система фізичних 
вправ, енергозабезпечення яких відбувається за рахунок 
використання кисню. Такі вправи розвивають рухливість в суглобах, 
формують склепіння стопи, тренують рівновагу, серцево-судинну і 
дихальну системи. Заняття з аеробіки зміцнюють віру у власні сили, 
надають упевненості в собі, позитивно впливають на фізичну 
підготовленість, на працездатність та розвиток координаційних 
здібностей. Кожна дитина на таких заняттях знаходить фізичне і 
моральне задоволення, отримує заряд енергії, бадьорості та 
позитивні емоції. 

Відомо, що колір та певні звуки (шум моря, спів птахів, 
класична музика) активно впливають на емоційний стан людини. 
Тому фізкультурно-оздоровча робота передбачає використання 
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кольоротерапії та звукотерапії. Щоб зняти нервово-психічне 
напруження, слід застосовувати пісочну терапію та ходіння 
сольовими доріжками. Пісок і вода – найулюбленіші матеріали для 
ігор і занять дітей. Пісок і сіль «поглинають» негативну енергію, 
«очищують» енергетику людини, стабілізують її емоційний стан. У 
процесі контакту з піском у дитини розвивається дрібна моторика рук, 
тактильно-кінеститична чутливість, це − відчуття, які людина отримує 
через рецептори на шкірі. Вони тісно пов’язані з розумовими 
операціями, із їх допомогою дитиною пізнається світ. 

До ефективних оздоровчих заходів варто віднести дихальні 
вправи. Дихання називають мостом між тілом і мозком, це − 
своєрідний ключ до прихованого життя тіла, що безпосередньо 
пов’язане з розумовою працездатністю дитини та її емоційним 
станом. Дихальні вправи примушують працювати більшу частину 
легень, а також діафрагму – одну з наймогутніших м’язів. Для роботи 
з дітьми дошкільного віку необхідно обирати дихальні техніки, 
найбільш цікаві і корисні. Кожну дихальну методику адаптувати згідно 
віковій групі та розробити сюжетні комплекси. Для укріплення імунної 
системи, варто використовувати сміхотерапію, бо сміх сприяє 
виробленню життєво необхідних гормонів радості. 

Кожна людина має енергетичні канали. Впливати на 
енергетичні потоки в організмі допомагають східні мудри та су-джок 
терапія. Мудри позитивно впливають на розвиток мислення та 
мовлення. Задача творчого педагога – опанувати найбіль корисні для 
дитячого організму, надати їм ігрової форми.  

В основі методики су-джок, полягає принцип, згідно з яким 
організм людини сприймається як єдина енергетична структура. 
Дисбаланс на різних енергетичних рівнях є причиною будь-якої 
недуги. Кисть і стопа – своєрідні «пульти управління» організмом 
людини, бо мають велику кількість біологічно активних крапок. 
Відмінним засобом їх стимуляції є насіння рослин, яке являє собою 
біологічні магніти, здатні вбирати в себе негатив і передавати 
організму свою життєву енергію природи. Для су-джок терапії, 
самомасажу, психогімнастики слід використовувати соняшникове 
насіння, зерна і початки кукурудзи.  

Отже, здоров’я дитини повинно розглядатись у комплексі, 
його складовими є: фізичне, психічне, духовне і соціальне. Запорукою 
гарного здоров’я є гармонія всіх його складових. Педагог новатор 
повинен навчити своїх вихованців відкривати своє серце для 
радощів, посміхатись світу, фіксувати свої почуття на позитиві, а 
використання нетрадиційних методів в фізкультурно-оздоровчій 
роботі завжди в цьому допомагає. 
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Шаповалова Н.А. 
Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад  

(ясла-садок) компенсуючого типу № 16 «Рушничок» Слов’янської 
міської ради Донецької області» 

м. Слов’янськ, Україна 
Найціннішою якістю життя людини є здоров’я, що виступає 

багатоплановим, складним, світоглядним поняттям. Здоров’я – це 
дар природи. Людина наділена досконалим функціональним 
організмом, оптимальною формою тіла для життєдіяльності з 
універсальним захистом від різних зовнішніх і внутрішніх негативних 
впливів – холоду і спеки, поранень і отрути, голоду і хвороб тощо. 

Виховання здорової дитини бачиться головною проблемою 
нашої країни, адже на сьогоднішній день спостерігається різке 
погіршення здоров’я як дорослих, так і дітей. Навчити дітей берегти і 
зміцнювати своє здоров’я – одне з найважливіших завдань сучасних 
закладів дошкільної освіти. 

У дошкільному дитинстві закладаються основи здоров’я, 
виховуються основні риси особистості людини. Заклади дошкільної 
освіти та сім’я мають створити сприятливі умови для оптимального 
фізичного розвитку дитини, отримання знань про людський організм, 
опанування санітарно гігієнічних навичок. У період дошкільного 
дитинства закладається фундамент здоров’я, формується життєво 
необхідні рухові навички, вміння, розвиваються важливі фізичні 
якості, що свідчить про необхідність правильного фізичного 
виховання, яке має сприяти оздоровленню і повноцінному розвитку 
дитини. 

Рівень фізичного розвитку та рухової підготовленості, стан 
здоров’я, самопочуття, вікові та індивідуальні особливості дітей 
мають враховуватись, на думку сучасних учених, при дозуванні 
фізичних і психічних навантажень та під час планування 
фізкультурно-оздоровчої роботи, формування здорового способу 
життя.  

Для правильної організації заходів щодо забезпечення 
здорового способу життя необхідна співпраця вихователя з 
медсестрою, психологом для систематичного контролю за станом 
здоров’я дошкільників, профілактики та виявлення порушень у них, 
спостереження за загальним станом фізичного та психічного 
здоров’я, оптимальним руховим режимом, проведенням 
загартовуючих процедур, санітарно-гігієнічним станом місць 
організації занять, надто важливою є просвітницька робота з 
батьками з питань організації та дотримання здорового способу 
життя дітей. 



69 

Велике значення має процедура загартовування, яка не може 
бути однакова для всіх дітей, адже рівень фізичного розвитку та стан 
здоров’я у них різні. Особливої та додаткової уваги потребують 
дошкільники, які часто хворіють, мають відхилення у фізичному 
розвитку. З дітьми, котрі дещо випереджують у своєму розвитку своїх 
однолітків, необхідно використовувати особливі форми занять. Тому, 
виходячи із сказаного вище, вихователям закладів дошкільної освіти 
необхідно знайти до кожної дитини індивідуальний підхід, заохотити її 
до рухової активності та дотримання здорового способу життя. 
Загартовування сприяє здоров’ю. Дошкільники радісно сприймають 
природне оздоровлення та спілкування з живими силами природи. 
Природне оздоровлення покращує фізичне здоров’я, розвиває 
активність, дарує радісні емоції. 

Система дошкільних установ має широкі й різноманітні 
можливості для забезпечення реалізації завдань фізичного 
виховання дошкільників: 

− зміцнення здоров’я; 
− забезпечення гармонійного розвитку організму; 
− розвиток рухових умінь, навичок і фізичних якостей; 
− загартування організму; 
− прищеплення культурно-гігієнічних навичок; 
− виховання потреби у заняттях фізичною культурою. 
Завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку 

поділяють на три групи: 
1. Оздоровчі завдання. 
2. Формування рухових навичок і умінь, виховання 

фізичних якостей. 
3. Виховання у дітей культурно-гігієнічних навичок і вмінь 

здорового способу життя. 
Ця робота може проводитися у формі 
− фізкультурних занять (індивідуальних і групових): 
− оздоровчо-профілактичної роботи: вітамінотерапія, 
− загартовування (басейн, ходьба босоніж, полоскання 

горла солоною водою), фітотерапія; 
− систематичне проведення ранкової гімнастики, занять 

плаванням, рухливих ігор, фізкультхвилинок на заняттях, гімнастики 
після сну, «Годин здоров’я», логоритмики, пальчикової гімнастики, 
спортивних свят, дозвілля, розваг, туристичні походи. 

− організація різних заходів за участю батьків (з 
використанням їхнього професійного досвіду медичного працівника, 
спортсмена); 

− ознайомлення батьків з результатами навчання дітей 
(відкриті заняття, різні загальні заходи, інформація в куточках для 
батьків та інше). 

Для дітей і батьків бажано організовувати тематичні виставки 
малюнків по пропаганді здорового способу життя. 
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У результаті теоретико-експериментального дослідження 
було виявлено, що здоровий спосіб життя – складне явище. Він 
містить в собі матеріальні і духовні цінності, характеризується 
непростим специфічним процесом соціальної діяльності і формується 
упродовж життя. 

Теоретичні знання, які дозволяють формувати культуру 
здорового способу життя, зароджуються разом із культурою 
суспільства. 

Таким чином, у контексті піднятої проблеми, можна зробити 
висновок, що важливим фактором гармонійного розвитку дитячого 
організму є здоров’я. Тому йому необхідно приділити особливу увагу. 
Дане питання має комплексний, загальнодержавний характер, воно є 
на часі, а тому заслуговує спільної праці як педагогів закладів 
дошкільної освіти, так і батьків. 
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 

УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
Мацвей Ю.О. 

Національний університет «Чернігівський колегіум»  
імені Т. Г. Шевченка 
м. Чернігів, Україна 

У сучасних умовах, коли обсяг необхідних для людини знань 
швидко збільшується, уже неможливо робити головну ставку на 
засвоєння певної суми фактів. Важливо навчити самостійно 
поповнювати свої знання, орієнтуватися в стрімкому потоці даних. 
XXI століття пред’являє до будь-якого фахівця вимоги швидко 
переключатися з одного виду діяльності на інший, ефективно 
самонавчатися, творчо підходити до справи. Отже, якість освіти 
визначається здатністю людини стати успішним учасником розвитку 
суспільства. 

Аналіз змісту навчального матеріалу, який передбачається 
вивчати за чинними програмами, свідчить про те, що учні на уроках 
мають незначну кількість часу для опанування сучасної системи 
знань з математики. Зрозуміло, що за таку невелику кількість годин 
неможливо надати учням усі важливі знання, тому необхідно навчити 
їх самостійно опановувати нові технології і критично 
переосмислювати дані, що вони отримують. Таке навчання 
передбачає розвиток навичок XXI століття, особливо критичного 
мислення. Збільшення часу на вивчення окремих тем, з одного боку, 
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є неможливим, а, з іншого, – недоцільним, то ж потрібно відмовитися 
від застарілих підходів репродуктивного навчання, стимулювати, 
спрямовувати, керувати пізнавальною активністю учнів, навчити 
критично переосмислювати здобуті знання. 

Формування критичного мислення – це не тільки завдання 
освіти, а й суспільна необхідність. Як показують дослідження, за 
рівнем критичного мислення та здатності вирішувати проблеми, які 
виникають в житті і які не мають простих і явних рішень, наша 
держава перебуває наприкінці рейтингу країн світу. Тому нам просто 
необхідно застосовувати методи критичного мислення при 
викладанні всіх шкільних предметів, зокрема й математики. 

Під критичним мисленням розуміють наукову оцінку 
позитивних та негативних рис явищ дійсності. Отже, критичне 
мислення – це здатність використовувати певні прийоми обробки 
інформації, що дозволяють отримати бажаний результат.  

До основних рис критичного мислення слід віднести такі 
уміння: робити логічні умовиводи; ухвалювати обґрунтовані рішення; 
давати (оцінку позитивних та негативних рис) як отриманої 
інформації, так і самого розумового процесу; спрямованість на 
результат [1, с. 4–5]. 

Критичне мислення – це систематичний спосіб формування 
свого мислення. Воно діє цілеспрямовано і вимогливо. Критичне 
мислення відрізняється від іншого мислення, тому що людина 
систематично використовує мислення високого рівня і постійно 
перевіряє саму себе, прагнучі поліпшити якість мислення. Як і будь-
яка система, критичне мислення не просто випадковий ряд 
характеристик або компонентів. Всі її компоненти – елементи, 
принципи, стандарти і цінності – формують інтегровану робочу 
мережу, яка може ефективно застосовуватися в будь-яких сферах 
життя [1, с. 6]. 

Критичне мислення ґрунтується на двох припущеннях: по-
перше, що якість нашого мислення впливає на якість нашого життя, а 
по-друге, що кожен може навчитися постійно покращувати якість 
свого мислення. Критичне мислення передбачає фундаментальну, 
найважливішу мету освіти: завжди вчити так, щоб допомогти учням 
покращити своє власне мислення. Коли учні зможуть керувати своїм 
мисленням, постійно покращуючи його якість, вони керуватимуть 
своїм життям і, як наслідок, покращувати якість свого життя.  

Існує думка, що через складність, критичне мислення можуть 
осягнути лише учні старших класів. Проте це не так. Учні молодших 
та середніх класів також можуть бути залучені до критичного 
мислення, але на рівні, що відповідає їх віковим особливостям. Вони 
охоче беруть участь у розв’язанні непростих завдань і демонструють 
високий рівень здатності приймати рішення. Отже, критичне 
мислення можливе у будь-якому віці, проте без фундаментальних 
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передумов навчання часто зводиться до подачі невпорядкованої 
маси «стратегій» та «інструкцій».  

Критичне мислення формується поступово, воно є 
результатом щоденної кропіткої праці вчителя й учня, з уроку в урок, 
з року в рік. Не можна виділити чіткий алгоритм дій учителя з 
формування критичного мислення в учнів. Розвиток критичного 
мислення можливий за виконання наступних умов: 

− учителем: прийняття різних ідей і думок; підтримка 
активності учнів у процесі навчання; підтримка впевненості учнів у 
тому, що вони не ризикують бути незрозумілими; віра в кожного учня;  

− учнями: розвиток впевненості в собі і розуміння цінності 
своїх ідей та думок; активна участь у навчальному процесі; повага до 
різних думок. 

Критичне мислення є переходом від навчання, орієнтованого 
переважно на запам’ятовування, до навчання, спрямованого на 
розвиток самостійного свідомого мислення учнів. Воно формується та 
розвивається під час опрацювання інформації, розв’язання задач, 
проблем, оцінки ситуації, вибору раціональних способів діяльності. 
Якщо для формування в учнів навичок критичного мислення 
використовувати інтерактивні методи: парну й групову роботу, 
дискусії й дебати, проекти й письмові роботи, – то результат буде ще 
вищим. Дослідження показують, що саме на активних заняттях за 
технологією розвитку критичного мислення учні засвоюють матеріал 
найбільш повно і з користю для себе. 

Технологія формування і розвитку критичного мислення 
стимулює загальну активність учнів, сприяє створенню плідного 
освітнього середовища, й утвердження системного характеру 
навчання та самонавчання. За своєю сутністю ця технологія має 
інноваційний характер: вимагає від учнів застосовувати нові знання, 
спираючись на засвоєний раніше матеріал; виробляє вміння діяти і 
приймати рішення самостійно чи в складі команди та розв’язувати 
конфлікти; шукати, компонувати і застосовувати нову інформацію з 
різноманітних джерел, використовуючи сучасні технології для 
виконання конкретних завдань; розвиває критичне мислення і 
прагнення до творчості та саморозвитку; формує бажання і здатність 
самостійно вчитися. 

Застосування технології розвитку критичного мислення у 
шкільному курсі математики, створює додаткову мотивацію до 
навчання. Учні добре засвоюють матеріал, тому що це їм цікаво. 

Системне запровадження цієї технології в школі сприяє тому, 
що усі учні поступово опановують її не тільки як навчальну 
технологію, вміння самостійно вчитися, критично мислити, але і 
використовувати свої знання у повсякденному житті.  

Обираючи методи формування критичного мислення учнів, 
слід враховувати особливості класу (рівень підготовки учнів), особисті 
якості вчителя. Кожен учитель має власні універсальні методи та 
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форми роботи. Водночас новітні освітні технології не відміняють 
класичних методів навчання. Ці методи пройшли апробацію 
багатовіковою історією розвитку педагогічної науки, вони довели 
свою вагомість та ефективність. 

Та все ж навчання за методикою розвитку критичного 
мислення має значні переваги для розвитку особистості школяра: 

– навчання загальним прийомам розумової діяльності: 
пошук закономірностей мислення за аналогіями, пошук ієрархічної 
залежності між об’єктами та поняттями, порівняння, знаходження 
загального та відокремлення частки, побудова логічних висновків та 
розвиток критичного мислення; 

– реалізація міжпредметного зв’язку базується на 
інтеграції знань з математики, економіки та інформатики, що 
призводить до глибинного розуміння загальних причинно-наслідкових 
зв’язків понять; 

– застосування прогресивного методу навчання – 
навчання в групах (педагогіка співробітництва); 

– можливості комп’ютерної підтримки спостережень та 
аналізу алгоритму розв’язування будь-якої прикладної  
задачі [2, с. 15]. 

Отже, технологія розвитку критичного мислення 
універсальна, міжпредметна, дозволяє здобути такі освітні 
результати, як уміння працювати в різних галузях знань, уміння 
висловлювати свою думку усно чи письмово, уміння формувати 
особисту точку зору на підставі різноманітних ідей та уявлень, вміння 
працювати в групі. Але сама технологія не вичерпує арсеналу 
можливостей формування компетентностей, до того ж без методів 
навчання математики навряд чи можна опанувати теоретичним 
матеріалом, сформувати вміння розв’язування вправ і задач. 
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СЕКЦІЯ 3 
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ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ 
СЕРЕДОВИЩЕМ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ  

Мартинець Л.А. 
Донецький національний університет імені Василя Стуса 

м. Вінниця, Україна 
Розвиток освітніх технологій і прагнення об’єктивізувати 

систему оцінювання якісних понять дозволяє дослідникам виділити 
кваліметричний підхід, що заснований на вимірюванні й оцінюванні 
ефективності процесу управління та індивідуально-особистісного 
рівня професійного розвитку вчителя з урахуванням реальних 
досягнень. 

Нині активно ведуться дослідження в галузі методології 
кваліметрії освіти (А. Аветісов, В. Байденко А. Вернадський, 
Є. Бондаревська, Г. Дмитренко, Г. Єльникова, Л. Кухар, А. Селезньова 
та ін.). Педагогічна кваліметрія як наука є відносно новою науковою 
галуззю (від латинського qualis – який за якістю, metria – вимір). У 
сучасній освіті кваліметрія здійснює розроблення ефективних методик 
оцінювання якості «освітньої продукції». Сутністю кваліметричного 
підходу є оцінювання ефективності явищ і процесів, які не завжди 
підлягають кількісному оцінюванню шляхом виділення окремих 
елементів системи. Щодо управління освітнім середовищем 
професійного розвитку вчителя призначенням кваліметричного 
підходу є вимірювання «ефективності» управління освітнім 
середовищем професійного розвитку як міри якості. Ефективність 
розглядається тут як комплексна характеристика функціонування 
будь-якої складної системи. Виходячи з визначення «ефективності», 
таких підхід вимагає розроблення факторів і критеріїв. Під критерієм 
розуміється, як правило, порівняння, яким користуються для 
інтерпретації отриманих результатів, а найбільш прийнятною шкалою 
вимірювання є рангова порядкова шкала. Показником є 
характеристика, що відображає ступінь наближення розглядуваної 
сторони до ідеалу (заданого, необхідного рівня). За аналогією з 
оцінюванням якості продукції, виділяються такі рівні ефективності 
систем: неприпустимий, критичний, допустимий, оптимальний. 

Основним засобом у кваліметричному підході є оцінювання 
процесу управління освітнім середовищем професійного розвитку, 
рівня професійної майстерності для аналізу проблеми професійного 
потенціалу людини. У такому випадку управління освітнім 
середовищем професійного розвитку вчителя у загальноосвітньому 
навчальному закладі виступає як об’єкт, що піддається неперервному 
оцінюванню, тобто порівнянню поточних показників цільових 
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параметрів із нормативними. Відхилення служать сигналом для 
впливів, які повертають систему в нормальний стан, з нашого 
погляду, реалізація кваліметричного підходу дійсно дозволяє 
об’єктивно підійти до оцінювання рівня управління освітнім 
середовищем професійного розвитку, оскільки він пропонує 
використовувати статистичні методи і рівневі шкали для об’єктивізації 
досліджуваних явищ. Застосування системи факторів і критеріїв, 
рівневих шкал дозволяє при дотриманні певних принципів досить 
точно оцінити досліджувані явища. Ми вважаємо, що кваліметричний 
підхід дійсно є дієвим засобом оцінювання рівня управління освітнім 
середовищем професійного розвитку вчителя завдяки його 
об’єктивності та валідності. 

Спроби розв’язати проблему управління освітнім 
середовищем професійного розвитку вчителя у загальноосвітньому 
навчальному закладі на технологічному рівні розглядаються і з 
погляду діагностичного підходу (В. Беспалько, В. Звєрєва, 
І. Інгенкамп, П. Третьяков, К. Ушинський, Т. Шамова та ін.). 
Діагностичний підхід передбачає дослідження процесів і об’єктів із 
погляду виявлення норми і відхилення від норми. Метою 
діагностичного підходу є постановка діагнозу досліджуваного об’єкта 
на основі розробленої системи факторів і критеріїв, тобто 
формулювання обґрунтованого висновку про предмет розгляду. Так, 
В. Звєрева [2, с. 5] визначає педагогічну діагностику як процес 
розпізнавання різних педагогічних явищ і визначення їх стану в певний 
момент на основі застосування необхідних для цього параметрів. 

Сутність діагностичного підходу щодо управління освітнім 
середовищем професійного розвитку вчителя полягає в дослідженні 
й виявленні як сильних сторін, так і труднощів у професійній 
діяльності керівника і вчителя, розробленні рекомендацій для 
подальшої діяльності. Складним моментом у процесі діагностики є 
вибір системи критеріїв, що дозволяють сформувати більш-менш 
об’єктивне уявлення про рівень управління освітнім середовищем 
професійного розвитку вчителя. 

Засоби управління освітнім середовищем професійного 
розвитку вчителя з позицій діагностичного підходу можна умовно 
розділити на такі групи: 1) інформаційно-констатувальні засоби: 
анкети, інтерв’ю, опитування, бесіди, тести, аналіз документів; 
2) оціночні засоби: експертне оцінювання, педагогічний консиліум, 
незалежні характеристики, діагностичні характеристики; 3) 
поведінкові: спостереження, спеціальні ситуації, ігри; 4) продуктивні: 
аналіз продуктів діяльності, тести [1]. 

Аналіз засобів управління освітнім середовищем 
професійного розвитку вчителя у загальноосвітньому навчальному 
закладі з позицій діагностичного підходу дозволяє зробити висновок 
про об’єктивний характер цих засобів і можливості їх широкого 
застосування в різноманітних ситуаціях. Застосування засобів 
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діагностичного підходу, на наш погляд, як і в кваліметричному підході, 
більшою мірою виконує функції оцінювання й контролю, у той час, як 
діагностичний підхід не містить у собі організації подальшої роботи з 
застосування діагностичних даних, наприклад, планування й 
коригування. Отже, діагностичний підхід також не є вичерпним в 
управлінні освітнім середовищем професійного розвитку вчителя, 
хоча широко застосовується на всіх етапах управління саме як 
інструмент відстеження його динаміки. 

На підставі аналізу кваліметричного і діагностичного підходів 
в управлінні освітнім середовищем професійного розвитку вчителя у 
загальноосвітньому навчальному закладі нами виділено такі 
характерні особливості: основним завданням названих підходів є 
об’єктивне оцінювання процесів, що протікають у педагогічних 
системах; методи, що розроблені в рамках цих підходів, 
характеризуються об’єктивною спрямованістю; інструментальні 
підходи виконують більшою мірою оціночну і контрольну функції; 
засоби супроводу управління освітнім середовищем професійного 
розвитку включають кваліметричні шкали, застосування 
самооцінювання та експертного оцінювання, опитувальники, анкети. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ МЕТОДОЛОГІЇ 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

Павленко А.І. 
Комунальний вищий заклад освіти  

«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» 
Запорізької обласної ради,  

м. Запоріжжя, Україна 
Проблеми визначення рівнів методології у педагогічній науці 

пов’язана з розвитком теоретичних основ педагогіки, виникненням 
методології педагогіки, як вчення про методи, і досліджувалась у 
працях Г. Васяновича, І. Волощука, С. Гончаренка, В. Кушніра, 
Т. Кристопчук, А. Литвина, С. Сисоєвої та інших.  

Традиційно різні дослідники і автори посібників з методології 
педагогічних досліджень виокремлюють 3 або 4 загальні рівні 
методології: філософський; загальнонауковий; конкретно-науковий; 
технологічний. 

Із розвитком загальної філософської методології і 
наукознавства змінюється і сучасна методологія педагогіки [3]. 
А. Литвин у залежності від ступеня спільності та сфери дії методи 
наукового пізнання на основі узагальнення об’єднує їх у п’ять 
основних груп, що відповідають 5 рівням методології педагогіки 
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(методологічних знань): філософські (вищий рівень); загальнонаукові; 
конкретно-наукові; дисциплінарні; міждисциплінарні [2, с. 24]. 

Погоджуючись із висновками дослідника, що дисциплінарний 
рівень стосується внутрішньо-дисциплінарних методів педагогіки, а 
міждисциплінарний об’єднує методи, що використовуються на 
перетині наукових дисциплін, відзначимо складність зв’язків і ієрархії 
між ними. Адже міждисциплінарність має власну достатньо розвинену 
методологію [1; 5]. 

Міждисциплінарні методи існують не лише на перетині 
конкретних дисциплін, але і на перетині певних груп наукових 
дисциплін (соціально-гуманітарні науки, природничі, технічні тощо). 
Якщо традиційна методологія педагогіки тяжіла до 
мультидисциплінарності із ситуативними зв’язками між методами, то 
міждисциплінарність уже реалізує інтеграцію між ними. 
Трансдисциплінарність, як продовження міждисциплінарності 
«…відбувається на основі єдності знань та вирішення мега- і 
комплексних проблем, <…> з потенційною можливістю переходу до 
нової якості, зародження нового наукового напряму чи наукової 
дисципліни» [5, с. 8 – 9]. 

Визначення рівнів методології науково-педагогічного 
дослідження дозволить продуктивно розглянути подальшу типологію 
методів педагогіки. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ 

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ 
Стешенко В.В. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 
м. Слов’янськ, Україна 

Модернізація професійної підготовки майбутнього вчителя 
трудового навчання потребує особливої уваги науковців, як і 
модернізація самого трудового навчання. Це зумовлено тим, що зміст 
навчального предмета в школі, а відтак і фахової підготовки 
майбутнього вчителя в значній мірі залежить від рівня розвитку 
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техніки та технологій як у країні, так і в усьому світі. Сьогодні провідні 
вчені та економісти відзначають, що четверта промислова революція 
уже грянула й висуває абсолютно нові вимоги як до змісту освіти, так 
і до та методики її здійснення. 

Проблему технологізації змісту, зокрема трудового навчання 
учнів закладів середньої освіти, порушив у 2003 році В. Сидоренко. 
Це було зумовлено тим, що в загальноосвітній школі було 
запроваджено освітні галузі, однією з яких стала «Технологія»; 
відповідно до стандарту було створено Державний стандарт, який 
зумовив необхідність розробки нової навчальної програми; змінилося 
розуміння поняття «технологія», яке стало широко використовуватися 
в інших наукових, економічних і освітніх галузях; багато науковців 
вийшли з пропозиціями щодо зміни назви спеціальності вчителя 
трудового навчання відповідно до запровадженої освітньої галузі 
«Технології» та перейменування її у «вчитель технології»; було 
відсутнє наукове обґрунтування запровадженої назви освітньої галузі 
«Технології»; освітня галузь «Технології» не узгоджувалися з новою 
навчальною програмою та ін. [2]. 

Проблемами модернізації змісту фахової підготовки 
майбутнього вчителя трудового навчання опікалися Д. Кільдеров, 
В. Оршанський, Л. Савченко, М. Корець, Ю. Кулінка, М. Садовий, 
В. Сидоренко, В. Стешенко, В. Титаренко, А. Цина, М. Янцур та інші 
науковці та практики. У їх роботах здійснено аналіз чинного змісту 
трудового навчання та фахової підготовки майбутнього вчителя 
трудового навчання й запропоновано різні напрями їх модернізації. 
Але одним із основних напрямів їх модернізації, на нашу думку, є 
технологізація трудового навчання учнів і фахової підготовки 
студентів спеціальності «014 Середня освіта (трудове навчання та 
технології)», обґрунтування якої ми пропонуємо в даній статті. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні необхідності 
технологізації фахової підготовки студентів спеціальності «014 
Середня освіта (трудове навчання та технології)». 

Очевидно, що фахова підготовка вчителя має враховувати як 
зміст технологічної освіти, так і зміни в науково-технологічному 
розвитку суспільства. Адже вчитель має стати носієм технологічної 
культури в школі, а не бути майстровитим умільцем. «До школи має 
прийти технічний ерудит, усебічно обізнаний із фундаментальними 
основами всіх видів діяльності, що входять до його компетенцій, із 
фізичними основами технологій, еволюцією та сучасним станом 
технічних знарядь праці тощо», зазначав він. Актуальними для нього 
стають технологічна культура, широка технічна ерудиція, технічний 
світогляд, активність, ініціативність, самостійність, прагнення до 
творчості, висока відповідальність. Цілком очевидно, що вказані 
якості мають ґрунтуватися на глибокій професійній компетентності 
вчителя, яку у свою чергу може бути забезпечена лише на основі 
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формування в нього фундаментальних знань та широти його 
підготовки», – зазначали В. Сидоренко та інші науковці [1]. 

Фундаментальні знання вчені трактують як знання про 
основні закономірності природничих і соціальних явищ, як загальні 
знання певної наукової чи освітньої галузі. Володіння такими 
знаннями дозволяє фахівцю вільно орієнтуватися у своїй галузі, 
самостійно аналізувати в ній наукові доробки, передбачати її 
подальший розвиток. 

Відповідно до освітньої галузі «Технології» такими знаннями є 
знання про узагальнену технологію створення будь-якого виробу чи 
продукту. Як було показано нами раніше [4; 5] всі процеси створення 
виробу у своїй основі виявляються однаковими для різних галузей 
народного господарства. І не принципово, на прикладі якої галузі (чи 
галузей) ми будемо знайомити учнів з їх технологіями, адже за своєю 
сутністю вони подібні. Так, професійні функції, наприклад, інженера-
конструктора в машинобудуванні аналогічні функціям інженера-
конструктора в текстильному виробництві, а стадія формоутворення 
є навіть і в педагогічній діяльності. Професійна діяльність фахівців з 
інструментального, ремонтного, маркетингового та інших стадій 
забезпечення матеріального (чи нематеріального) виробництва для 
різних галузей ще більш схожа. Виявляється принциповою лише 
різниця в матеріалах (об’єктах), засобах і методах виробничої 
діяльності, які відповідають конкретним галузям і зумовлюють 
особливості технологічного процесу щодо зміни та визначення стану 
предмета праці. Але й вони мають спільні наукові основи [5, с. 93 – 
94]. Тобто принципи перетворювальної діяльності єдині для різних 
галузей практичної діяльності й характеризуються 
фундаментальністю та широтою знань про цю діяльність. Здатність 
до застосування цих принципів/знань є технологічною 
компетентністю, якою мають володіти на різних рівнях як учнів 
закладів середньої освіти так і студенти закладів вищої педагогічної 
освіти. 

У державних документах, які нормують професійну підготовку 
майбутнього педагога (Концепція розвитку педагогічної освіти (2018), 
Закон України «Про вищу освіту» (2014), Закон України «Про освіту» 
(2017)), зазначено, що майбутнє людства характеризується все 
більшим зростанням невизначеності. В таких умовах освіта має 
забезпечити особистості широке світосприйняття та розвиток 
особистісних якостей. Відповідно до перспектив розвитку суспільства 
та глобальних технологічних змін зміст вищої освіти майбутнього 
педагога має бути модернізованим таким чином, щоб забезпечити 
формування в нього загальних і фахових компетентностей та 
підготувати до формування в учні життєвих й предметних 
компетентностей. 

Оскільки основними складовими будь-якої технології є 
матеріали (предмет діяльності), засоби, методи, умови та результат 
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діяльності, то ці складові й визначають відповідні компетентності. Для 
учнів закладів середньої освіти такі компетентності виступають у 
якості предметних і мають визначати розділи та підрозділи 
навчального предмета. Для студентів вишів – у якості спеціальних і 
мають визначати відповідні дисципліни спеціальної фахової 
підготовки майбутнього вчителя трудового навчання. 

У проєкті Державного стандарту вищої освіти першого 
(бакалаврського) ступеня з галузі знань 01 освіта/педагогіка 
спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціалізації 014.10 
Середня освіта (Трудове навчання та технології) (2018) окремі 
компетентності із запропонованих нами вказані. Це, наприклад, 
здатність по добору матеріалів і володіння технічними засобами. Інші 
компетентності прописані недостатньо загально. Наприклад, 
здатність до обробки сировини та матеріалів, виготовлення виробів 
тощо. А деякі компетентності не попали до стандарту. Це такі, як 
здатність до дотримання технічних стандартів і управління якістю та 
правил безпеки праці, здатність до оцінки результатів діяльності. 
Оскільки освітній стандарт ще не затверджено, то є можливість його 
удосконалити в розділі «Спеціальні компетентності», виділивши в 
окремі групи техніко-технологічні та методичні. 

Висновки і перспективи подальших досліджень у цьому 
напрямі. Отже, з огляду на вище викладене ми можемо 
стверджувати, що технологізація фахової підготовки майбутнього 
вчителя трудового навчання та технології є явищем не тільки 
необхідним, а й можливим завдяки використанню узагальненої 
технології перетворювальної діяльності при побудові змісту його 
фахової (спеціальної) освіти. Така підготовка забезпечить якісне 
формування у студентів цілісних системних знань про технологію 
створення виробів/продуктів і підготовку їх до формування 
технологічної компетентності в учнів загальноосвітньої школи. 
Проектна ж діяльність, про яку так багато говорять сьогодні науковці, 
в цьому процесі займе своє належне місце як прояв методу навчання. 

Перспективи подальших досліджень пов’язані з виробленням 
рекомендацій до проекту Державного стандарту загальної середньої 
освіти та розробкою структури відповідної навчальної програми. 
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ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ 5-Е 

НА ЗАНЯТТЯХ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ 
Бутиріна М. В. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Україна 

Абельмас А. М. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Україна 
Усе більше держав світу визнають, що демократичні 

компетентності – ключові результати навчання у школі. Україна – не 
виняток. Концепція нової української школи пропонує розвивати 
компетентності для життя у суспільстві й державі й задля цього 
оновити зміст освіти, поглибити автономію школи та вчителя. Рада 
Європи розробила Рамки компетентностей для культури демократії, 
які визначають набір 20 цінностей, ставлень, умінь та знань, 
необхідних для громадян у демократичному суспільстві. Ці 
компетентності можна розвивати за допомогою освіти для 
демократичного громадянства і освіти з прав людини: 

Перехід до демократії здійснюється в процесі демократизації. 
Демократизація – процес, в результаті якого відбувається перехід від 
недемократичних режимів до демократії. 

Рада Європи визначає наступні демократичні принципи в 
освіті [5]: демократична участь; різноманіття як цінність; рівність 
можливостей; повага до людської гідності; мирне співіснування. 

О. Пометун  визначає основні цілі демократичної освіти [4]: 
навчати критичному мисленню, прийняттю рішень, розв’язуванню 
проблем; вчити спілкуватися, ставити питання, представляти різні 
точки зору; заохочувати до співпраці, вчити як відстоювати власну 
думку і як досягати компромісу; створювати ситуації, в яких учасники і 
учасниці безпосередньо визначають і розв’язують конкретні 
проблеми. 

Навчальне дослідження в біологічних науках (BSCS) – 
команда під керівництвом дослідника Роджера Байбі, розробила 
навчальну модель конструктивізму під назвою «П’ять Єс». Інші 
моделі були адаптовані з цієї моделі, включаючи  
моделі 6e і 7e [2].  

Конструктивізм – це філософія про навчання, яка припускає, 
що учні (студенти) повинні будувати власне розуміння нових ідей. 
Конструктивізм – це стратегія навчання, яка ґрунтується на існуючих 
знаннях, переконаннях і навичках студентів. Згідно 
конструктивістського підходу студенти мають самостійно синтезувати 
нові знання з раніше набутих знань і нової інформації.  
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5E – це навчальна модель, ґрунтована на 
конструктивістському підході до навчання, в якому говориться, що 
студенти будують або створюють нові ідеї на основі своїх раніше 
набутих знань [1]. 5E можуть використовуватися із студентами різного 
віку, включаючи дорослих. Модель 5E дозволяє студентам і 
викладачам випробовувати загальні дії, використати і ґрунтуватися 
на попередніх знаннях і досвіді, шукати сенс і постійно оцінювати 
своє розуміння ситуації, явища, концепції [2]. 5Е навчальна модель, 
що описує послідовність навчання, яке може використовуватися для 
дисциплін, окремих тем і конкретних занять, допомагаючи студентам 
створювати власне розуміння з досвіду і нових ідей. Кожна фаза з 5E 
описує етап навчання: залучення (взаємодія), дослідження, 
пояснення, підтримка (дай розвиток ідеї), оцінювання [5]. 

Під час використання моделі 5Е змінюється не тільки роль 
студента, але й викладача, який має знати основні принципи 
демократичного навчання та спілкування зі студентами на 
демократичних засадах. О. Пометун надає методичні поради 
викладачам, щодо впровадження демократичних правил спілкування 
на заняттях [4]: 

– від самого початку намагайтеся більше дізнатися про 
майбутню групу, якнайповніше врахувати її потреби. Від принципу 
формування групи й рівня її обізнаності залежатиме: обсяг 
інформації, який Ви даватимете; час виконання кожної вправи; 
термінологія, яку Ви будете використовувати. Якщо в групах із 
високими показниками традиційного навчання швидкість реакції й 
обізнаність із тематикою виявляться високими, відповідною має бути 
й робота викладача. І навпаки, якщо загальний рівень освіти групи 
невисокий, то не слід перенавантажувати учасниць та учасників 
складною термінологією, «тиснути» інтелектом; 

– уникайте лекцій та традиційних навчальних підходів; 
– найефективнішим є обговорення в малих групах. Для 

створення оптимальної комунікативної ситуації зменшуйте розмір 
групи до трьох осіб. Ви можете запросити співробітників взяти участь 
у роботі малих груп у ролі «писарів», але не «спікерів». Звітувати про 
роботу груп мають самі учасники та учасниці; 

– викладач має розуміти, що він не веде дискусію в групі, а 
лише допомагає запитаннями й підтримкою. Все, що пропонують 
учасники і учасниці, має бути прийняте й обговорене. Не слід казати 
їм, що це «правильна чи неправильна відповідь», треба лише 
допомогти опрацювати інформацію і прийняти власні рішення. Якщо 
Ви бажаєте налагодити взаємодію у процесі навчання і розвитку 
навичок критичного мислення, рішення учасників та учасниць повинні 
сприйматися серйозно; 

– переконайтеся, що ніхто з учасників та учасниць не 
залишається поза обговоренням; 
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– використання допоміжної літератури на заняттях є 
бажаним і доречним. Намагайтеся познайомити студентів з 
різноманітною літературою за даною темою. 

Отже, 5es – це модель демократичного навчання, що 
охоплює етапи «Залучи», «Досліди», «Поясни», «Розвий» і 
«Оціни» – етапи, якими викладачі навчають студентів проходити 
самостійно. По-перше, викладачі відкривають заняття із 
завданням або питанням, призначеним для залучення студентів, 
виявлення їх інтересу і надання їм можливості поділитися тим, що 
вони вже знають з цієї теми. Після того, як студенти досліджують 
проблему за допомогою експериментів або інших взаємодій з 
матеріалом вони заглиблюють своє розуміння вмісту. Після 
досліджень студенти намагаються пояснити те, що вони взнали і 
випробували, за допомогою викладача – який лише потім пояснює 
поняття або терміни, з якими стикаються під час дослідження. 
Далі, студенти розвивають своє розуміння, застосовуючи 
отримані знання в нових ситуаціях, щоб поглибити свої навики. На 
завершальному етапі студенти оцінюють, розмірковують і 
доводять своє нове розуміння матеріалу. При використання такої 
моделі викладач-конструктивіст задає проблеми і контролює 
дослідження студентів, направляє студентські дослідження і 
просуває нові моделі мислення. Працюючи в основному з 
необробленими даними, первинними джерелами і інтерактивними 
матеріалами, конструктивістське навчання спонукає студентів 
працювати зі своїми власними знаннями і навчитися направляти 
свої власні дослідження. Як результат, студенти починають 
розуміти, що вони навчаються самостійно накопичувати знання. 
Конструктивістські підходи ефективно працюють з учнями і 
студентами різного віку, включаючи дорослих.  
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ЗМІНА ПРОФЕСІЙНИХ РОЛЕЙ УЧИТЕЛЯ В УМОВАХ 
РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

Вікторенко І.Л.  
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Україна 
У зв’язку із принципово новими умовами управління освітнім 

процесом варто зауважити на основні функції, які покладаються на 
вчителя, і які він повинен виконувати задля оволодіння професійними 
компетентностями, знаннями, вміннями та навичками. Вісім функцій 
конкретизовано в першому Професійному стандарті в Україні 
«Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» 
(2018 р.), затвердженого на національному рівні [3], а саме: 
планування і здійснення освітнього процесу; забезпечення і 
підтримка навчання, виховання і розвитку учнів в освітньому 
середовищі та родині; створення освітнього середовища; рефлексія 
та професійний саморозвиток; проведення педагогічних досліджень; 
надання методичної допомоги колегам з питань навчання, розвитку, 
виховання й соціалізації учнів початкових класів закладу загальної 
середньої освіти; узагальнення власного педагогічного досвіду та 
його презентація педагогічній спільноті; оцінювання результатів 
роботи вчителів початкових класів закладу загальної середньої 
освіти. 

Відповідно до функцій учителя змінюються і його ролі – не як 
єдиного наставника та джерела знань, а як коуча, фасилітатора, 
тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини [2]. 
То ж, говорячи про професійне становлення майбутнього спеціаліста 
з курсу «Вступ до спеціальності», правомірним є акцентування уваги 
першокурсників на проблемі «розширення спектра функціонально 
рольових уявлень учителя про педагогічну діяльність» (З. Мірошник).  

На підставі узагальнень наукових поглядів, громадської думки 
та переконань учителів-практиків з окресленого предмета 
дослідження,  зупинимось на кожній ролі окремо і спробуємо 
визначити їх сутність та значущість у реаліях української освіти. 

Тьютор походить від англ. «tutor» – учитель – особа, що 
веде індивідуальні або групові заняття із учнями, репетитор, 
наставник [4]. Є. Мірошніченко (психолог, бізнес-тренер, розробник 
освітніх проектів для дітей та автор книг про виховання дітей) на 
тренінгу в DEC lab, допомагаючи вчителям, психологам і батькам 
розібратися в понятті «тьютор» та його функціях у житті та освіті 
дітей, чітко окреслив його ролі, коли той «одягає капелюха»: прораба 
– прокладає шлях розвитку до покликання; наставника – проводить 
дитину до мети; хорошого тренера – ставить правильні досяжні цілі 
та мотивує; репетитора – заповнює прогалини в знаннях; коуча – дає 
дитині збагнути, що саме є важливим; заступника мами – до нього 
завжди можна звернутися за допомогою; психолога – підтримує і 
допомагає подолати труднощі; адвоката – захищає інтереси дитини. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
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Наступний іншомовний термін, що приходить у нашу 
педагогічну практику – коучинг. Дослівний переклад слова «коучинг» 
– «тренерство». Коучинг (від англ. «сoaching» – тренерство), вишкіл – 
інструмент особистісного й професійного розвитку, формування якого 
почалося в 70-х роках XX століття. Джерела коучингу лежать у 
спортивному тренерстві, позитивної, когнітивної й організаційної 
психології, в уявленні про усвідомлене життя й можливостях 
постійного й цілеспрямованого розвитку людини [4]. Відповідно, коуч 
– це фахівець, тренер, що проводить тренування і здатний зробити з 
людини чемпіона, тобто мова йде про виховання переможців. Коучинг 
дозволить не тільки ефективно розв’язати завдання навчання учнів, 
але й сприяє створенню згуртованої команди. У порівнянні із 
тренінгом, коучинг розвиває самостійність, відповідальність [1]. 

Одним із механізмів гуманізації навчального процесу є 
формування педагогічної фасилітації вчителя (О. Фісун). Фасилітація 
(від англ. «facilitation» – допомога, полегшувати, сприяння) – це 
організація процесу колективного розв’язання проблем у групі, який 
керується фасилітатором (ведучим, керівником). Це одночасно 
процес та сукупність навичок, які дозволяють ефективно 
організовувати обговорення складної проблеми без втрат часу та за 
короткий термін виконати усі заплановані дії з максимальним 
залученням учасників процесу [4]. Від простого управління 
фасилітація відрізняється тим, що вона не має директивного 
характеру: якщо при традиційних формах управління суб’єкт змушує 
учасників групи виконувати власні інструкції та розпорядження, то у 
випадку з фасилітацією її суб’єкт має поєднувати в собі ознаки 
керівника, лідера та учасника процесу. Отож, фасилітатор 
організовує, полегшує, сприяє, створює умови для роботи учнів, 
забезпечує її ефективність на засадах гуманізму, діалогічного, 
суб’єкт-суб’єктного спілкування, атмосфери безумовного прийняття, 
розуміння та довіри; допомагає ідентифікувати проблеми і приймати 
рішення. 

Фасилітація – це специфічний вид педагогічної діяльності 
вчителя, що має за мету допомагати учню в усвідомленні себе як 
самоцінності, особистісному саморозвитку, самореалізації, 
самовдосконаленні; сприяє розкриттю його здібностей, пізнавальних 
можливостей. У той же час, він актуалізує ціннісне ставлення до 
людей, природи, національної культури.  

Фасилітатор – це фахівець, який не зацікавлений у підсумках 
обговорення, з якимось конкретним рішенням, не представляє 
інтереси жодної з груп-учасників чи персоналій і не бере прямої участі 
в обговоренні, але несе відповідальність за якісне виконання 
завдань. 

Модератор (від лат. Moderor – зменшую, стримую) – 
користувач, який має ширші права порівняно із звичайними 
користувачами на суспільних інтернет-ресурсах [4]. Модератор – 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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людина, що відповідає за дотримання встановлених норм 
поводження на інтернет-ресурсах, частіше форумах; це наставник, 
керівник, який здійснює підтримку і організацію активної роботи групи 
[1]. 

Модератор – людина, яка проводить соціологічні 
дослідження, ведучий фокус-групи, адміністратор форуму, чату, 
соціальної мережі в Інтернеті, той, хто налагоджує комунікативну 
взаємодію в класі, організує комунікативну взаємодію в класі, 
організує рефлексію, проектує наступні кроки в освіті. Фасилітатор 
підтримує дитину в її навчальній діяльності через педагогічну 
взаємодію (В. Васильєва).  

Переконані, що усвідомлення та осмислення самими 
студентами вище означених функцій та ролей учителя ще на початку 
навчання у вишу сприятимуть появі в них соціально значущих 
мотивів, потреб, інтересів, які виявлятимуться в їхній пізнавальній 
діяльності, готовності до повної реалізації в цій діяльності та в 
особистісному розвитку і забезпечуватимуться задоволенням від 
самого процесу діяльності і від її результату. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ В 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Горобець Л.В. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Україна 
Завжди вважалося, що загальним благом суспільства є 

турбота про людину, уміння любити ближнього, а головною цінністю 
суспільства – життя і здоров’я людини. Стан здоров’я населення є 
важливим показником розвитку суспільства, тому турботі про 
здоров’я людини, мотивації її на здоровий спосіб життя приділяється 
велика увага в усьому світі. 

У сучасному суспільстві діти шкільного віку заслуговують на 
особливе місце в його структурі. Вони потребують особливої уваги 
щодо створення сприятливих умов для їхнього життєвого 
самовизначення і саморегуляції, у їхньому становленні як соціально-

https://naurok.com.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
https://www.pedrada.com.ua/
https://uk.wikipedia.org/
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ціннісної, соціально-адаптивної, соціально-продуктивної особистості, 
успішної людини. 

Несприятливі соціально-економічні умови сучасної України, 
складна екологічна ситуація, низький рівень медичної допомоги, 
інформаційне перенасичення та інтенсифікація навчального процесу, 
котрі нерідко не відповідають фізіологічним можливостям, 
викликають тенденції до погіршення здоров’я учнівської молоді. Тому, 
проблема формування, збереження, зміцнення і відновлення 
здоров’я дітей була і завжди буде однією з головних у сучасній школі. 

Фундаментом шкільного навчання є початкова ланка освіти, 
адже саме тут закладаються основи для формування особистості 
майбутнього громадянина. Саме вчитель початкових класів, як 
основний організатор навчально-виховного процесу, має 
систематично і найбільш ефективно впливати на здоровий розвиток 
своїх вихованців, створювати здорове освітнє середовище, яке буде 
безпечним місцем, де діти відчуватимуть себе захищеними. Крім 
цього, воно має відображати філософію концепції Нової української 
школи. 

Наразі проблему збереження та зміцнення здоров’я школярів 
досліджують: Р. Айзман, М. Безрукіх, П. Богдан, Г. Зайцев, 
В. Кабанов, В. Касаткін, В. Ковалько, В. Лозинський та ін. 

С. Натрус та М. Задорожня, досліджуючи екологічну ситуацію 
в зоні антитерористичної операції Донецької та Луганської областей, 
визначають її як кризову, що негативно впливає на стан здоров’я 
населення і, особливо, дітей. 

Тому пріоритетним завданням сучасного навчального 
закладу є створення безпечного освітянського середовища для 
розвитку здорової особистості протягом її навчання, формування в 
неї свідомого ставлення до свого здоров’я та життя, сприяння 
оволодінню життєвими навичками. Заклади освіти повинні повноцінно 
підготувати особистість до самостійного життя, створити всі 
передумови для того, щоб вона могла навчатися протягом життя, 
бути здоровою і щасливою. 

Виховати здорове молоде покоління зможе лише вчитель, 
який володіє технологіями здоров’язбереження, який усвідомлює 
потребу в здоровому способі життя, що вкрай важливо для успішного 
становлення української нації. 

Метою дослідження було схарактеризувати умови підготовки 
майбутнього вчителя до впровадження в навчальний процес 
початкової школи здоров’язбережувальних технологій. Базою 
дослідження були: Донбаський державний педагогічний університет 
та ряд шкіл Донецького регіону. 

Спираючись на дослідження сучасних учених, нами 
виокремлено основні компоненти підготовки вчителя до 
впровадження в навчальний процес початкової школи 
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здоров’язбережувальних технологій: мотиваційний, інформаційно-
знанієвий та операційно-інструментальний. 

Мотиваційний компонент можна визначити як провідний, 
оскільки він спрямовує навчальний процес на розвиток у студентів 
потреби в професійному вдосконаленні, спонукає до тієї чи іншої 
діяльності, орієнтує на формування пізнавального інтересу, 
спрямовує на самоконтроль, створення ситуації вільного вибору. На 
особливу роль мотиваційного компоненту вказує в своїх 
дослідженнях Л. Хомич і зазначає, що студент за таких умов чітко 
уявляє чому і навіщо йому потрібно виконати певну конкретну дію або 
розв’язати конкретне завдання, яке значення це має для 
сьогоднішнього навчання і для майбутньої роботи. 

Інформаційно-знанієвий компонент включав лекції, практичні, 
лабораторні, а також семінарські заняття з дисциплін навчального 
плану. Особливу увагу звертали на реалізацію інформаційної функції 
навчально-виховного процесу, яка передбачала високий науковий 
рівень навчального матеріалу з дисциплін природничого циклу: 
«Анатомія і фізіологія дитини з основами генетики», «Основи 
природознавства та екології», «Основи медичних знань» тощо. 
Оволодівши навчальним матеріалом із цих дисциплін і знаючи 
анатомо-фізіологічні  та психологічні особливості дітей на основі 
закономірностей вікового розвитку, особливості будови і функцій 
органів, систем органів та всього ростучого організму, умов, 
необхідних для нормального розвитку дитини, положення шкільної 
гігієни, учитель зможе ефективно здійснювати навчально-виховний 
процес у школі, правильно дозувати фізичне і розумове 
навантаження дітей. 

Ознайомлення студентів із здоров’язбережувальними 
технологіями проводилось також на методичних дисциплінах 
навчального плану (гігієнічні вимоги до проведення уроку з 
урахуванням динаміки працездатності протягом уроку, 
фізкультхвилинки, чергування видів роботи, продовженість активної 
уваги учнів та ін.), фізичному вихованні, педагогіці, психології та ін. 

Наповнення операційно-інструментального компонента 
здійснювалось на виробничій педагогічній практиці. Одним із завдань 
педагогічної практики студентів є самостійна робота зі шкільної гігієни 
– гігієнічна оцінка навчально-виховного процесу в школі. З цією 
метою нами розроблені методичні рекомендації, які включають такі 
завдання: гігієнічна оцінка класної кімнати, навчально-виховного 
процесу (режиму роботи школи, розкладу уроків), визначення 
ефективності уроку з використанням здоров’язбережувальних 
технологій, гігієнічна оцінка фізичного розвитку та стану здоров’я 
учнів. 

Керуючись методичними рекомендаціями у випадку 
виявлення в процесі дослідження невідповідностей тих чи інших 
показників гігієнічним вимогам, студенти звертали увагу вчителя, 
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висловлювали своє бачення, пропонували особистий варіант 
вирішення  тієї чи іншої проблеми. 

Оскільки за даними медичних досліджень рівень здоров’я 
школярів невпинно знижується протягом періоду навчання, 
спеціалістам вищої школи необхідно звернути увагу на пошук шляхів 
підвищення ефективності підготовки студентів до 
здоров’язбережувальної освітянської діяльності в початковій школі. 

Тож, під час підготовки студентів до впровадження в 
навчальний процес початкової школи здоров’язбережувальних 
технологій нами виокремлено як основні: мотиваційний, 
інформаційно-знанієвий (теоретична підготовка) та операційно-
інструментальний (виробнича педагогічна практика) компоненти. 

 
МОВНОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК СКЛАДОВА 

ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГА 
Громова Н.В. 

Сумський державний педагогічний  
університет імені А. С. Макаренка 

м. Суми, Україна 
Упровадження лінгвокультурологічного підходу до здійснення 

мовної освіти майбутніх педагогів і формування в них 
мовнокультурологічної компетенції, яка охоплює лінгвістичний, 
комунікативний, професійно-мовленнєвий, культурно-мовленнєвий та 
інші аспекти, є актуальним завданням навчального процесу в 
педагогічному університеті. Освіта третього тисячоліття потребує 
креативної мовної особистості, педагога з високим (творчим) рівнем 
мовленнєвої професійної культури, інноваційним мисленням, 
індивідуальним стилем педагогічного мовлення і культури, бо, як 
слушно казав Ш. Амонашвілі, учитель − дзеркало перебудови школи, 
і від того, які властивості свого «я» він зможе передати учням, багато 
в чому залежить майбутнє нашого суспільства. 

Тому зміст мовного навчання повинен відзначатися 
діяльнісною спрямованістю, особистісною орієнтацією на спілкування 
та пізнання, потребою формування високого рівня професійної 
культури. 

Як зазначає Л. Мацько, «особистість молодої людини 
формується переважно на мові, на її лексико-понятійному арсеналі та 
її засобами й розкривається як освічена яскрава індивідуальність» [3]. 
Погоджуючись з цією думкою робимо висновок, що вирішення 
окреслених вище освітніх завдань можливе за умови впровадження 
лінгвокультурологічного підходу до здійснення мовної освіти 
майбутніх педагогів і формування у них на цій основі 
мовнокультурологічної компетенції. 

Стрижнем усієї навчально-виховної системи у вищій школі 
має стати формування та творча самореалізація української 
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культуромовної особистості, яку ми розглядаємо як особистість, яка 
глибоко шанує українську мову й досконало володіє нею, обізнана з 
іноземними мовами, опановує виховні цінності рідного та інших 
народів, а також обізнана з інноваційними педагогічними 
технологіями [1]. 

На нашу думку, комплексна модель мовнокультурологічної 
компетенції містить п`ять компонентів, кожний з яких визначається 
певною системою знань і вмінь: 

– лінгвістична компетенція передбачає набуття 
студентами знань про системність української літературної мови 
(фонетичний, лексичний, морфологічний, синтаксичний, стилістичний 
рівень) і вироблення на цій основі відповідних мовних умінь; знання 
термінологічної системи мови та вміння оперувати її одиницями 
практично; формування вмінь послуговуватися лексикографічними та 
іншими довідковими лінгвістичними джерелами; 

– комунікативна компетенція має на меті вироблення у 
студентів умінь через мовленнєву діяльність демонструвати знання 
мовної системи; виконувати комунікативні дії в різних ситуаціях 
професійно-ділового, приватно-побутового спілкування; 
орієнтуватися у будь-якій мовленнєвій ситуації, що дозволяє успішно 
вести діалогічне мовлення, продукувати монологічні висловлювання; 

– професійно-мовленнєва компетенція передбачає 
оволодіння студентами фахово-педагогічною термінологією сучасної 
української мови; набуття умінь доцільно використовувати 
професійну лексику, фразеологію; послуговуватися граматичними та 
стилістичними засобами професійного мовлення, що сприяє 
становленню особистості майбутнього фахівця; 

– культурно-мовленнєва компетенція потребує 
вироблення навичок мовленнєвої культури, що передбачає 
досконале опанування нормами української літературної мови 
(орфоепічних, графічних, орфографічних, лексичних, морфологічних, 
синтаксичних, пунктуаційних, стилістичних); оволодіння етичними 
(вербальними та невербальними) засобами публічного професійного 
та приватного спілкування (тактовність, коректність, невимушеність, 
розкутість, повага до співрозмовника, володіння аудиторією, 
відповідальність за мовлене слово); опанування елементами 
ораторського мистецтва (правильною дикцією, доцільним темпом і 
гучністю мовлення тощо); 

– культурологічна компетенція передбачає відповідний 
інтелектуальний, культурний розвиток студентів; знання національних 
традицій спілкування, мовленнєвої поведінки, правил українського 
мовленнєвого етикету та вміння послуговуватися ними під час 
спілкування; знання духовних і матеріальних реалій українського 
народу і формування власної позиції патріота і громадянина. 

Таким чином, в узагальненій моделі мовнокультурологічної 
компетенції студентів вищого педагогічного закладу знайшли своє 
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відображення світові та вітчизняні тенденції розвитку мовної освіти, 
прописані в Законі «Про вищу освіту», концепції мовної освіти, 
Державному стандарті базової і повної середньої освіти, 
Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти. 

Вирішити окреслену нами проблему формування у майбутніх 
педагогів мовнокультурологічної компетенції дозволить насамперед 
використання комунікативно-функціонального підходу до викладання 
лінгвістичних курсів на неспеціальних факультетах педагогічних 
закладів, зокрема «Української мови (за професійним 
спрямуванням)». 

Мета навчальної дисципліни − підвищення рівня 
лінгвістичної, комунікативної, соціолінгвальної компетенції майбутніх 
фахівців;  вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у 
фаховому спілкуванні; формування національно-мовної особистості 
вчителя. 

Основну увагу зосереджуємо на формуванні навичок фахової 
комунікації, студіюванні особливостей фахової мови, на розвитку 
культури мови, мислення й спілкування. На практичних заняттях 
використовуємо текстові комплексні завдання, побудовані за 
комунікативно-функціональним аспектом вивчення мовних явищ, які в 
умовах педагогічного закладу можна розподілити на такі групи: 
лінгвістичні, комунікативно-мовленнєві, професійно орієнтовані, 
лінгвокультурологічні.  

Таким чином, мовленнєва підготовка вчителя в контексті 
формування його педагогічної майстерності визначається 
домінуванням самого мовлення на всіх етапах роботи педагога й у 
різних сферах його життєдіяльності. І хоча мовленнєві уміння не 
прив`язані до будь-якого блоку загальнопедагогічних умінь, проте 
вони тією чи іншою мірою проявляються в кожному з них. Це робить 
мовлення незамінним компонентом професійно-педагогічної 
діяльності. 
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ДЕМОКРАТИЧНІ ЦІННОСТІ ЯК ОСНОВНІ ЗАСАДИ 
МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
Ішутіна О.Є. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
 м. Слов’янськ, Україна 

Демократичні зміни, що відбуваються в сучасний період у 
суспільному, політичному і культурному житті, не оминули стороною і 
освіту. Вивчення цих змін доводить, що розбудова освіти саме на 
підставі демократичних принципів не тільки дає можливість 
приєднання до спільного русла розвитку світової цивілізації, а й стає 
щоденною потребою суспільства. 

Хоча з першого погляду все здається просто, проте в ході 
самих демократичних змін в освіті виникає ряд труднощів. Вони в 
першу чергу пов’язані з неоднозначним сприйняттям людьми поняття 
«демократія». Демократія, будучи протягом історії популярної серед 
народу, була ідеалом, які базуються на такі вічні цінності, як свобода, 
рівність і повагу до людської гідності. Проблемі формування 
демократичних цінностей студентської молоді присвячена значна 
кількість наукових і науково-методичних публікацій таких вчених, як 
В. Андрущенко, В. Бабкін, В. Бебик, М. Головатий, Л. Губерський, 
А. Колодій, М. Михальченко, С. Рябов, О. Савченко, О. Семашко, 
О. Сухомлинська та ін. Філосовсько-педагогічні ідеї демократичної 
освіти містяться в роботах С. Гессена, Д. Дьюі, А. Нейла, Ж.-Ж. 
Руссо, Л. Толстого; діалектичне розуміння ідеї свободи в освіті 
знаходимо у працях Ш. Амонашвілі, Е. Гутмана, Ф. Михайлова, 
П. Фролова. 

Демократія в освіті враховує правову рівність людей. У 
широкому сенсі, керівництво створює рівні відносини і можливості між 
педагогічним колективом і студентами, беручи до уваги їхні інтереси і 
бажання, дає студентам право активної участі в управлінні в межах 
закону, у розв’язанні проблем, пов’язаних з організацією освіти, в 
обговоренні і прийнятті визначених рішень, забезпечує свободу для 
творчості, підприємливості, усебічної сформованості. 

За вимогами часу термін «демократія» вживається в 
декількох значеннях. Найпоширенішим аспектом його значення є 
розуміння його як форми управління, заснованої на народній владі, 
що пов’язано з етимологією цього слова. Однак було б помилковим 
віднесення поняття демократії тільки до управління. Маючи широкі 
межі, відтінки значення слова демократія повинні сприйматися і як 
сукупність норм і принципів регулювання міжособистісних відносин. 

Загалом, демократія має низку якостей, що закладають 
основу для класифікації етичних і моральних цінностей. Демократія 
служить студентам, створюючи ґрунт для їхнього самоствердження, 
дає поштовх для розвитку особистості та забезпечує гармонію 
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суспільної співпраці. Крім того, демократичні цінності формують у 
студентів такі морально-духовні якості, як спільну віру, захист 
цивільних прав, повагу до сили закону, підпорядкування волі 
більшості тощо. Не слід забувати, що демократія можлива тільки в 
соціальному середовищі, де значне місце відводиться рівності, 
свободі й гуманізму. Саме тому в освіті виникає необхідність 
засвоєння та імплементації демократичних цінностей. 

З іншого боку, демократія як форма управління зовсім не 
означає участь усіх студентів в житті, управлінні закладами вищої 
освіти, оскільки на практиці це неможливо. В управлінні повинні брати 
участь представники, обрані студентським колективом, організованим 
у системі свободи вибору. У цьому плані, демократію називають 
владою більшості, адже тут враховуються права студентів вільно 
висловлювати свої думки. Це ще раз доводить такі цінності 
демократії, як верховенство законів, визнання принципу рівності всіх 
перед законом, поваги до прав і свободи особистості. Панування в 
суспільстві саме цих соціальних якостей підвищує дієвість 
демократичної позиції і в освіті, оскільки людина набуває їх упродовж 
навчання. Крім того, освіта як одна з найважливіших сфер діяльності 
сприяє становленню і розвитку народу, суспільства. Демократизація 
суспільства, доля країни, вибір молодого покоління тих чи інших 
моральних цінностей, те, з якими професійними навичками воно 
вступить в великий життєвий шлях, – значно залежить від засвоєння 
демократичних цінностей освітою. Тому мета і завдання, які стоять 
перед освітою як безперервним і динамічним процесом, 
трансформуються і перетворюються на джерело гідності, прав і 
свобод кожної людини. 

Значною є роль реалізації демократичних цінностей освіти у 
вихованні гідних людей, які сприймають себе як особистість, готових 
до вільної, самостійної діяльності, які вміють правильно оцінювати 
свої інтереси, схильності, володіють підприємливістю і здібностями, 
визначають своє місце в суспільстві, сумлінно і відповідально 
виконують правові норми. Саме демократичні цінності, реалізовані в 
системі освіти, дозволяють студенту так побудувати свою поведінку, 
щоб його моральні вчинки, гідність були визнані і оцінені членами 
суспільства. Це необхідна умова усвідомлення студентом своєї 
гідності і громадянського обов’язку. Також це важливо для того, щоб 
студент міг пізнати себе як особистість, умів знайти гідне місце в 
житті. Демократичні цінності в освіті, формуючи в студентів мислення, 
демократичні відносини, підвищують тим самим і їх суспільну роль. 
Це створює можливість для усвідомлення кожним студентом почуття 
власної гідності, її недоторканності. Студент, який усвідомлює 
почуття власної гідності, чинить опір будь-яким намаганням, що 
принижують, ображають це почуття. У нього складається таке 
враження, що там, де немає свободи особистості, правової рівності, 
незалежності, вільнодумства, там немає і гідності, оскільки гідність 
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кожної людини починається від її народження, і ніхто не може бути її 
позбавлений. 

З іншого боку, формування студентів вільними, незалежними, 
відповідно до їхніх схильностей, інтересів і здібностей допомагає їм 
зайняти своє місце в суспільстві як фахівцям. Для того, щоб проявити 
свої знання, уміння, навички й компетентності, кожен студент повинен 
не тільки відповідати певним вимогам і потребам, а й бути 
підготовленими до безперешкодної і самостійної діяльності. Такі 
якості, як демократичне спілкування, культура поведінки, повага до 
законів, рішучість, вимогливість, самопізнання і пізнання інших, 
формуються завдяки упровадженню демократичних цінностей в 
освіту. 

Отже, освітня демократія не може розглядатися окремо від 
демократичних цінностей і традицій. У центрі уваги повинна 
знаходитися підготовка особистості з демократичними поглядами, 
демократичними позиціями, що володіє досконалою підготовкою, 
усебічними знаннями. Відтак у вищій школі в першу чергу необхідно 
враховувати рівність прав, думок і поглядів студентів як основних 
учасників демократичного освітнього процесу. У повсякденному житті 
й управлінні вищими закладами освіти слід створити підґрунтя для 
самостійної діяльності студентів, їхнього самоствердження, дати 
поштовх їхньому розвитку. Реалізація демократичних цінностей 
обумовлює створення такого освітнього середовища яке культивує 
знання, культуру, свободу слова і думки, виховує високоосвічену 
особистість, відроджує кращі традиції в навчальній та виховній роботі 
вишу, спонукає до виховання почуття гордості за право навчатися у 
такому закладі, підвищує відповідальність за свої дії і досягнення в 
різних сферах діяльності. 
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КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
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ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Україна 
Мовленнєва поведінка особистості – це частина загальної 

поведінки людини, що свідчить як про рівень її розумового розвитку, 
так і про рівень виховання загалом. Вона є репрезентантом людини в 
соціумі. Домінантною ознакою високоосвіченої особистості є культура 
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мовлення, тобто здатність володіти всім арсеналом мовних засобів і 
нормами сучасної української літературної мови, майстерно 
оперувати новими віяннями в мові [3, с. 11]. Згідно з реаліями 
сьогодення в сучасному освітньому просторі відбуваються 
фундаментальні зміни, що охоплюють соціально-культурну сферу 
суспільного життя та вимагають підвищення рівня комунікативної 
компетентності особистості для забезпечення успішної взаємодії 
партнерів у спільній діяльності. Зазначимо, що за таких умов робота з 
удосконалення культури мовлення педагога, зокрема майбутнього 
фахівця з початкової освіти, який  має наповнити навчально-
виховний процес культурним змістом і сприяти усвідомленню 
культурних цінностей молодшим школярем, займає чільне місце у 
формуванні загальної культури викладача закладу вищої освіти 
(ЗВО) [1, с. 124].  

Звернемо увагу на те, що проблема підготовки вчителів Нової 
української школи наразі є однією з найактуальніших у межах 
реформування освіти в Україні. До того ж формувати і розвивати 
мовленнєву спроможність школярів може лише вчитель із високою 
культурою мовлення. Питання мовної та мовленнєвої культури 
особистості розглянуто багатьма мовознавцями (Н. Бабич, 
В. Виноградов, А. Богуш, С. Єрмоленко, В. Князєв, Л. Мацько, 
І. Огієнко, О. Потебня, М. Пентилюк, Л. Паламар, І. Плотницька, 
С. Шевчук, С. Шумовицька та ін.), які робили акцент на визначенні 
оптимальної мовленнєвої поведінки в межах комунікативної ситуації 
та на важливості культури мовлення в професійно-кваліфікаційній 
підготовці майбутнього фахівця з будь-якої галузі. 

З’ясовано, що сучасний учитель як представник освітянської 
спільноти повинен відзначатися високою особистісною культурою, 
яка має виявлятися в його культурі мовлення. Уміння здійснювати 
комунікацію є безсумнівним структурним компонентом 
професіоналізму людини нової формації, яка має нестандартне 
бачення розв’язання проблем, характеризується високою сукупністю 
моральних правил у спілкуванні, здатна вміло розподіляти обов’язки 
та переконувати силою аргументів. Так, культура поведінки 
майбутнього вчителя початкової школи, його культура мовлення 
мають вплив на формування особистості молодшого школяра. Крім 
того, учитель як учасник суб’єкт-суб’єктних відносин повинен 
демонструвати мовленнєву майстерність, яка є складником загальної 
культури педагога [2, c. 103–107]. 

Учитель як освітянин із високим рівнем професійно-етичної 
культури та моральними якостями повинен бути бездоганним взірцем 
для своїх учнів, які наслідують свого наставника в усьому. Зазначимо, 
що саме завдяки окресленій постаті вчителя початкової школи 
відбувається формування нового покоління спроможного до активних 
дій, інноваційних звершень, відповідальних рішень, креативного 
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мислення, розв’язання комунікативних ситуацій, з усвідомленням 
рівних прав і можливостей партнерів тощо.  

Відзначимо, що вчитель – це очільник навчально-виховного 
процесу, і від того, який педагог прийде до загальноосвітнього 
навчального закладу, залежить якість сучасної громадянської освіти.  

Культура мови і культура мовлення як прояв духовності 
рідного народу займають, безсумнівно, чільне місце в загальній 
культурі педагога ЗВО. На думку В. Пасинок, поняття «культура 
мовлення» тлумачиться з голістичних позицій, тобто розглядається 
цілісно, як система наукових знань і практичних навичок, оволодіння 
якими забезпечує ефективність комунікативного впливу мовця на 
адресата [3, c. 8]. Домінантними складовими культури мовлення 
педагога визначено мовний, комунікативний, етичний та естетичний 
компоненти в тісній взаємодії з мовною освітою та загальною 
освіченістю мовця. Окреслені компоненти передбачають оволодіння 
особистістю системою норм літературної мови, граматичною і 
стилістичною грамотністю, законами логіки під час створення і 
сприйняття текстів різних типів мовлення, розуміння мовних одиниць; 
сукупністю етичних правил свого народу, знанням культурних 
традицій і релігійних заборон; визначення мети й обставин 
спілкування, уміння гнучко поводитися в конкретній ситуації, зокрема 
висловлюватися точно, чітко, лаконічно, ясно; розширення 
національного уявлення про красу мовлення тощо.  

З огляду на те що акт комунікації в суб’єкт-суб’єктних 
відносинах під час навчально-виховної взаємодії здійснюється 
завдяки мовленню, істотного значення набуває його специфіка щодо 
ефективного впливу педагога на учасників інтерактиву. До того ж 
саме на початковому освітньому рівні мовлення вчителя для 
молодшого школяра є взірцем комунікативної взаємодії, яку учні 
мимовільно починають наслідувати. Тому мовлення фахівця з 
початкової освіти має відзначатися багатством і різноманітністю 
виражальних засобів, виразністю, правильністю, естетичністю, 
змістовністю, точністю, чистотою, відсутністю мовних штампів. 
Уважаємо, що важливою є спроможність особистості до постійного 
вдосконалення своєї культури мовлення (орфографічно-пунктуаційна 
грамотність – стилістична виразність – комунікативна доцільність – 
комунікативна оптимальність – мовна майстерність) як головної 
ознаки загальної культури та професіоналізму педагога.  

Зазначимо, що мовна підготовка майбутніх учителів 
початкової школи передбачає реалізацію особистісно-прагматичного, 
комунікативно-діяльнісного, лінгвістично-культурологічного, 
функційно-стилістичного, системно-синергетичного підходів, які 
сприяють успішній соціалізації педагога в освітньому середовищі, 
його саморозвитку та самоствердженню.  

Отже, культура мовлення – це важливий показник духовного 
розвитку особистості, її світогляду. Мовленнєва майстерність, висока 
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культура мовлення, мистецтво спілкування та публічного виступу 
відіграють важливу роль у вчительській професії. Постійне 
вдосконалення культури усного та писемного мовлення, професійних 
якостей майбутніх фахівців із початкової освіти є свідченням високої 
загальної культури педагога.  
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Професійну підготовку студентів до вирішення завдань 

особистісно-орієнтованого навчання наразі розглядають у світлі 
концепту «освіта», наявного в сучасній педагогічній науці. Відповідно 
це вимагає оновлення моделі професійно-педагогічної підготовки 
вчителя початкових класів. Під впливом змін, які відбуваються у 
суспільно-політичному житті країни, з’явилась необхідність пошуку 
таких освітніх цілей, засобів і методів, які сприяли б вихованню 
громадян нового українського суспільства, їх здатності відроджувати і 
примножувати здобутки країни. Нагальною стає необхідність 
створення нових цінностей для розвитку культури України.  

Отримання систематичної освіти є одним із найважливіших і 
визначальних факторів розвитку особистості. Саме у процесі 
навчання відбувається зародження і розвиток основи психічних і 
особистісних новоутворень, набуття досвіду здійснення навчальної, 
пізнавальної, дослідницької діяльності, спілкування, набуття досвіду 
спільних дій, досягнення успіхів і подолання недоліків, апробації своєї 
самостійності і самобутності. 

Завдяки сучасним теоретичним і експериментальним 
дослідженням досить повно розкрито складні зв’язки між навчанням і 
розвитком дітей. 

Забезпечити розвиток особистості в сучасній культурі 
України, що віддзеркалюється у знанні базових основ культури 
України, формуванні мотивації до саморозвитку як громадянина 
України, вихованні почуття патріотизму, громадянськості і моральних 
якостей, формування національної самосвідомості, започаткуванні 
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формування рис українського національного характеру, розвитку 
самобутності кожної особистості, на нашу думку, можна завдяки 
використанню особистісно-орієнтованого навчання. 

Особистісно-орієнтоване навчання в педагогічній науці і 
практиці вміщує такі складові як: особистісний смисл життя дитини і її 
навчальну діяльність, індивідуальні здібності, самостійну учбову 
діяльність і життєвий досвід як особистості; педагогічну підтримку і 
турботу, співпрацю і діалог учителя і учня [4, c. 51]. 

З кожним роком посилюється увага до особистісного розвитку 
дитини. Це спричинює появу низки завдань професійної педагогічної 
освіти, зорієнтованих на підготовку фахівця до особистісно-
орієнтованого навчання, визначальним з яких є формування 
готовності майбутнього вчителя початкових класів до забезпечення 
даної моделі у навчанні молодших школярів. 

Сутнісно якість підготовки студентів педагогічних ЗВО до 
забезпечення особистісно-орієнтованого навчання вбачає готовність, 
як і до будь-якого виду діяльності, у вигляді єдності взаємопов’язаних 
компонентів – мотиваційного, інформаційного, процесуального і 
рефлекторного [1, c. 178]. 

Мета особистісно-орієнтованого навчання полягає в тому, 
щоб не тільки сформувати задані зовні властивості, а розкрити й 
підтримати особистісний потенціал, духовні і моральні можливості 
особистості, залучити її до процесу смислотворчості, саморозвитку. 

Завдання особистісно-орієнтованого навчання полягає у 
передбачуваності реального, доступного результату розвитку тієї чи 
іншої якості особистості учня відповідно до його індивідуальних 
особливостей, життєвого досвіду та наявних у нього суспільних і 
національних цілей та цінностей [3, c. 6]. 

Вирішуючи завдання підготовки студентів до особистісно-
орієнтованого навчання у процесі професійно-педагогічної освіти, 
особливого значення надаємо навчального стилю вчителя, який 
формується у процесі побудови суб’єктно-особистісної освітньої 
парадигми на основі суб’єктного досвіду вчителя.  

Для успішного розв’язання завдань особистісно-
орієнтованого навчання вагомим уміння вчителя актуалізувати у 
процесі навчання певні особливості особистості: відповідальність, 
захопленість, готовність допомогти, здатність до волевиявлення, 
впевненість у своїх силах, вибір цінностей, їх усвідомлення і оцінку, 
здатність до самооцінки, почуття власної гідності тощо.  

Ми вважаємо, що передусім слід формувати індивідуальний 
стиль, зміст якого полягає в переведенні від менш до більш 
досконалих форм діяльності вчителя, сукупності специфічних проявів 
його індивідуального пошуку. 

Тому формуємо і розвиваємо найбільш суттєві прояви 
індивідуального стилю: надаємо пріоритету пошуку нових форм 
діяльності в конкретних творчих операціях, суб’єктивуємо процес 
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добору матеріалу під час формування педагогічних впливів, 
використовуємо мисленнєвий експеримент, апробуємо винайдену 
ідею безпосередньо на уроці з використанням елементів імпровізації, 
формуємо тяжіння до окремих видів переживань успіхів і невдач у 
творчому пошуку. 

Отже, ґрунтовне вивчення проблеми формування 
індивідуального навчального стилю на основі суб’єктно-особистісної 
освітньої парадигми у процесі професійно-педагогічної підготовки 
вчителя початкових класів у педагогічному коледжі може стати 
вагомим інструментом до особистісно-орієнтованого навчання 
молодших школярів. 
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ПІДВИЩЕННЯ АКТИВНОСТІ ТА РІВНЯ САМОСТІЙНОСТІ 

СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
ШЛЯХОМ ПРОЄКТУВАННЯ 

Пашко Л.В. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Україна 
Метод проєктів вважається одним із перспективних напрямів 

удосконалення змісту освіти. Адже при зростанні обсягу необхідної 
інформації дає можливість зменшити час, відведений для її 
засвоєння, він створює умови для творчої самореалізації студентів, 
підвищує мотивацію для отримання знань, сприяє розвитку їхніх 
інтелектуальних здібностей. 

Початком проєктної педагогіки вважається гуманістичний 
напрям філософії освіти, реалізований у прагматичній педагогіці 
Дж. Дьюї, де способом набуття знань і досвіду для учнів було 
вирішення різних практичних завдань, а єдиним критерієм 
педагогічної цінності навчального предмета визнавався тільки його 
внесок у становлення системи внутрішньої особистісної орієнтації. 
Подальшу реалізацію такий підхід до навчання отримав у 
запропонованому в 1918 р. У. Кілпатріком методі проєктів. За його 
результатами учні мали самостійно або спільними зусиллями 
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розв’язати проблему, застосувавши необхідні знання з різних джерел, 
отримати реальний і відчутний результат [4, с. 412]. Однак ще 
раніше, у 1905–1911 рр., С. Т. Шацьким і О. Зеленко було розроблено 
педагогічну концепцію, що продовжувала педагогічні ідеї Л. Толстого. 
Вона передбачала впровадження практичного підходу до навчання і 
виховання дітей. При цьому було наголошено на засвоєнні практично 
значущих для життя дітей знань.  

Уперше у вітчизняній педагогіці актуальність цієї проблеми 
вивчав О. Макаренко, який у результаті своєї новаторської 
педагогічної діяльності дійшов висновку про проєктування 
особистості як суб’єкта педагогічної праці. Таку думку не раз 
висловлював В. Сухомлинський, багатогранну педагогічну спадщину 
якого проймає ідея проєктування людини. 

Метод проєктів – педагогічна технологія, зорієнтована не на 
інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування і набуття нових 
(часто шляхом самоосвіти). Активне включення студентів у зміст тих 
або інших проєктів дає можливість засвоїти нові способи людської 
діяльності в соціокультурному середовищі [2, c. 62]. 

Метою дослідження є аналіз засобів і ролі проєктної 
діяльності на заняттях з сучасної української мови у виші. 

Проєктна технологія передбачає системне й послідовне 
моделювання вирішення проблемних ситуацій, які потребують від 
учасників навчального процесу пошукових зусиль, спрямованих на 
дослідження та розробку оптимальних шляхів створення проєктів, їх 
неодмінний захист і аналіз результатів. 

Успішність та ефективність проєкту забезпечується за умови 
правильної організаційно спланованої діяльності, в основі якої 
лежить логічна послідовність дотримання етапів виконання проєктів. 
Зміст проєктування складається з таких етапів, які взаємопов’язані 
між собою і найефективніше розкривають послідовність розроблення 
та виконання проєкту. 

Приклад використання проєктної діяльності на заняттях 
сучасної української мови у виші при вивченні розділу «Фонетика». 

Проєкт до теми «Класифікація і характеристика голосних 
звуків».  

Мета: розширити знання студентів про фонетику як науку про 
звуковий склад мови, класифікацію голосних звуків; формувати 
уміння розрізняти в потоці мовлення фонетичні фрази, слова та 
звуки; формувати навички говоріння, виховувати культуру мовлення. 

Обладнання: проєктор, мультимедійна дошка, дидактичний 
матеріал, схема «Класифікація голосних звуків». 

Тип проєкту: інформаційний, груповий, короткостроковий. 
Технологічна схема поетапної організації робіт над проєктом. 
Діяльність студентів  
1. Підготовчий етап. Усвідомлення мотиву діяльності й 

значущості майбутньої проєктної роботи  
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2. Планувальний етап. Включення в проєктну роботу: 
визначення завдань групи та індивідуальних. Складання плану 
роботи. Визначення способів збирання матеріалів, методів аналізу 
інформації, обробки.  

3. Дослідницький етап. Практичне виконання запланованих 
кроків. 

4. Презентативний етап. Оформлення кінцевого результату 
і проведення презентації, захист проєктів. 

5. Оцінно-рефлексивний етап. Обговорення результатів 
проєкту після його захисту, поради та коментарі викладача, груповий 
аналіз роботи та самоконтроль учасників 

У процесі роботи над проєктом учасники проєкту виконують 
роботу в групах і працюють за трьома напрямками. 

Завдання першій групі:  
1. Зібрати інформацію про фонологічні особливості 

голосних. 
2. Підібрати приклади до теоретичного матеріалу.  
3. Подати презентацію «Фонологічні особливості 

голосних». 
Завдання другій групі: 
1. Зібрати інформацію про артикуляційно-акустичну 

класифікацію голосних звуків.  
2. Створити схему «Класифікація голосних за чинником – 

участь губ». 
3. Створити таблицю «Класифікація голосних за чинниками 

– ступінь підняття спинки язика, місце підняття спинки язика». 
Завдання третій групі: 
1. Зібрати інформацію про артикуляційну характеристику 

голосних фонем.  
2. Створити презентацію «Артикуляційна характеристика 

голосних фонем». 
3. Підібрати вправи для формування правильної 

артикуляції голосних звуків української мови і провести конкурс на 
найкращу вимову.  

Під час публічного представлення проєкту його учасники 
ознайомлюють присутніх із поставленими завданнями; розповідають, 
що нового дізналися та навчилися; демонструють результат своєї 
діяльності; доводять його цінність; діляться власними враженнями.  

Отже, запровадження методу проєктів на заняттях сучасної 
української мови є актуальним. У процесі проєктування студенти 
міркують, дискутують, сперечаються – відбувається дослідницька 
робота, спрямована на активність та самостійний пошук. 
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ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ ЧУТЛИВОСТІ 

 В МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 
Помирча С.В. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Україна 

На сучасному етапі соціально-політичного та економічного 
реформування України, створення демократичного суспільства все 
більшої ваги набуває забезпечення умов для самореалізації молодої 
людини незалежно від її походження, релігійної належності або статі. 
На сьогодні вища освіта все більше актуалізує проблематику 
самовдосконалення професійної самореалізації педагогів і студентів 
у цілісному педагогічному процесі. 

Останнім часом в Україні гендерні проблеми є досить 
актуальними і потребують спільних дій для їх подолання з метою 
покращення життя суспільства. 

Ефективним шляхом подолання гендерного дисбалансу є 
цілеспрямоване формування гендерної чутливості особистості, що 
сприяє впровадженню принципів гендерної рівності на всіх рівнях. 
Одним із сензитивних періодів для такого новоутворення є вторинна 
соціалізація, а саме роки студентського навчання. 

Особливості інтегрування гендерного підходу в систему 
освіти розглядали у своїх роботах С. Вихор, Т. Голованова, 
С. Гришак, Т. Дороніна, І. Іванова, В. Кравець, І. Мунтян та інші 
науковці. 

Як відомо, соціалізація особистості розпочинається від її 
народження і триває усе життя, проходячи певні етапи свого 
становлення. Першим інститутом соціалізації дитини є сім’я, де вона 
засвоює норми і правила поведінки. Уявлення особистості починають 
формуватися під впливом гендерних стереотипів – набору 
загальноприйнятих норм ф суджень, які стосуються існуючого в 
суспільстві становища чоловіків і жінок, норм їхньої поведінки, 
мотивів і потреб. Гендерні стереотипи закріплюють існуючі гендерні 
відмінності і стають завадою до змін у сфері гендерних відносин, що 
актуалізує доцільність формування гендерної чутливості особистості. 

Сенситивним віком для переосмислення цінностей власного 
життя науковці вважають студентський вік. Під час соціалізації молоді 
значна частка відповідальності переходить до соціальних інститутів, 
особливо закладів освіти всіх рівнів, що доповнюють сімейну 

http://www.library.edu-ua.net/
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соціалізацію, виконуючи специфічну функцію передачі молоді 
соціокультурних цінностей і норм засобами навчання. 

За І. Кузнєцовим виділяємо три етапи соціалізації, пов’язані з 
формуванням ціннісних орієнтацій молоді: 

1. Перший етап характеризується усвідомленням певних 
цінностей і утворенням ціннісних уявлень на базі індивідуального 
досвіду особистості. 

2. Другий етап пов’язаний із включенням молоді у нову 
сферу соціального життя (навчання у ЗВО), де особистий досвід 
характеризує такий рівень життєдіяльності людини, при якому ціннісні 
уявлення тісно пов’язані із задоволенням життєво необхідних потреб, 
а тому часто випадкові й обмежено-егоїстичні. У цей період 
простежуються риси регулятивного процесу формування ціннісних 
орієнтацій завдяки знанням, що доповнюють індивідуальний досвід 
особистості.  

3. Під час третього етапу переборюються протиріччя у 
свідомості молоді, розвивається і вдосконалюється система ціннісних 
орієнтацій на основі глибокого особистісного, творчого ставлення до 
моральних цінностей як до базових цілей і засобів життєдіяльності. 
Цей етап є частиною системи керованих соціально-економічних і 
соціально-культурних факторів регуляції з боку суспільства [3, с. 10]. 

До закінчення ЗВО студенти сприймаються як дорослі люди зі 
специфічними новоутвореннями, серед яких провідним є 
інтелігентність, самостійне мислення й адекватна поведінка в соціумі. 
А також реалізація професійних знань. 

У свідомості студентів відбувається перехід від 
споглядальницького світу юнацтва до світу активної дії. Студентські 
роки вважаються періодом професійної підготовки, оволодіння 
навичками управління і самостійної інтелектуальної діяльності, часом 
дружби, любові, створення сім’ї. Цей період знаходження свого місця 
в житті, самоствердження в студентських колективах та різних 
соціальних групах. Студентству властивий комплекс суперечностей. 
На думку дослідників, для студентського віку характерне досягнення 
оптимальних показників у розвитку психічних і фізичних 
властивостей.  

Успішність соціалізації сучасних студентів є питанням, для 
вирішення якого необхідна певна міра відповідальності. 
Відповідальність як межа особистості формується в процесі спільної 
діяльності. В результаті інтеграції соціальних цінностей, норм, 
правил. Позитивно на соціалізацію студентської молоді впливає 
гендерний підхід. 

Із метою поширення гендерних ідей та впровадження їх в 
суспільства в Україні діє мережа гендерних освітніх центрів при 
вищих навчальних закладах, створюються спецкурси з гендерної 
проблематики, створюються навчально-методичне забезпечення для 
майбутніх фахівців. 
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Л. Штильова визначає поняття «гендерної чутливості» з точки 
зору здатності педагога сприймати, усвідомлювати й моделювати 
вплив вербальних, невербальних і предметних чинників соціального 
середовища, методів і форм роботи з дітьми задля формування 
гендерної ідентичності дитини, здатність уловлювати й реагувати на 
будь-які прояви дискримінації за ознакою статі [4, с. 62]. 

Т. Дороніна вважає, що гендерна чутливість є складовою 
емоційного-оцінного компоненту гендерної культури. На думку 
дослідниці, у педагогічному аспекті означене поняття – це сукупність 
особистих переконань, що свідчать про здатність людини відчувати 
певні негаразди саме із «гендерного» погляду; це бачення проблем 
нерівності, дискримінації за статевими ознаками стосовно і чоловіків, 
і жінок у різноманітних проявах [2, с., 150]. Одним із способів 
формування гендерної чутливості – включення до навчального 
процесу принципу гендерної збалансованості. 

Отже, поняття «гендерна чутливість» крізь призму роботи 
педагога тлумачиться як підготовка майбутніх фахівців, застосування 
як критерію оцінки сфер суспільного життя тощо. Однозначно при 
розгляді цього питання є думка науковців про те, що гендерна 
чутливість важлива в аспекті ідентифікації випадків нерівності та 
доцільності втручань у суспільні практики (в тому числі й освіті) задля 
досягнення гендерної рівності. 

Формування гендерної чутливості є одним з напрямків 
діяльності гендерних освітніх центрів вищих навчальних закладів, які 
на практиці використовують такі форми роботи: тренінги та майстер-
класи; навчальні, інтерактивні, рольові ігри; віртуальні екскурсії; 
школи гендерної рівності; гендерний туризм, гендерний інтерактивний 
театр, тематичні акції тощо. 

Переважна більшість гендерних освітніх центрів при ЗВО 
діють на громадських засадах. Волонтерство дає можливість 
втілювати свої теоретичні знання на практиці, що значно підвищує 
професійний рівень студентів, відчути професійну взаємодію в 
колективі, ознайомитися з різними методами та формами роботи, 
розширити соціальні контакти. 

Діяльність гендерних освітніх центрів сприяє формуванню 
професійно важливих особистісних якостей майбутніх педагогів, 
насамперед таких як лідерство, толерантність, емпатійність, 
соціальна активність []. 

Отже, студентські роки є сприятливим періодом для 
переоцінки цінностей. Визначення орієнтирів розвитку особистості. 
Тому вищі навчальні заклади покликані створювати можливості для 
реалізації здібностей молоді, задоволення потреб, отримання нових 
знань, умінь, навичок та застосування їх у практичному житті. 
Гендерні освітні центри, які працюють на базі вищих навчальних 
закладів, сприяють формуванню гендерної чутливості у студентської 
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молоді, що дозволяє сприймати дійсність через гендерну оптику, 
розширюючи межі сприйняття та критичного мислення. 
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КРАЄЗНАВЧИЙ МАТЕРІАЛ ЯК ВАГОМИЙ ФАКТОР 

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 
Сиротенко В.П. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Україна 

Бондаренко О.Е. 
ПРАТ «Міжрегіональна академія управління персоналом» 

м. Краматорськ, Україна 
На сьогодні загальновизнаним є твердження, що виховання 

почуття «Батьківщина» не можливе без всеохопного утвердження у 
свідомості кожного громадянина України розуміння такої ціннісної 
якості, як «батьківщина». А базисом для нього служить все, що 
пов’язане для кожної особистості безпосередньо з місцем 
народження, дитячою пам’яттю про «стежки-доріжки», протоптані 
власними ногами, про незабутні краєвиди рідної вулиці, якісь 
рельєфні обриси, незнищенні звуки та запахи тощо. Тільки за умови 
збереження і плекання цієї неповторності можна стверджувати, що 
людина всіма фібрами душі просякнута величним духом патріотизму. 
Тож треба робити все можливе, щоб література краєзнавчого 
спрямування була донесена до молодіжної читацької аудиторії. 
Надалі ми й зупинимося на ряді поетичних творів краматорських 
авторів, в яких змальовано рідне місто, а також звернімося до 
окремих фрагментів книг про Краматорськ місцевого краєзнавця 
Володимира Коцаренка. 

Свідомо не торкаючись віршів, у яких Краматорськ – це 
«місто машинобудівників», виділимо твори, де образ міста набуває 
топографічної конкретики: вулиця Двірцева у М. Рибалка («Город 
мой, целый год я не был…»), селище Красногірка у В. Пікалова 
(«Краматорск, Новокрасногорка, К.Н.-К»). І тут важливо відзначити, 
що ця конкретика набуває такого щемливого звучання, що не 
залишає байдужим читацьке серце, сумління, примушуючи запитати 
самого себе: а що особисто для мене є рідне місто:   
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Ой Ма-Земле моя, я – з тобою! 
Хто тебе так любить, як я? [4, с. 3]. 
Не випадково стан органічного злиття з батьківськими 

місцями спонукає до потреби творчого самовияву: 
И ни город мы, 
И ни деревня… 
Нет асфальтов 
У нас никаких… 
Только тихо 
Шепчут деревья 
На краю заката 
Стихи [3, с. 124]. 
Цю налаштованість слід відзначити особливо, оскільки 

внутрішня потреба особистості висловити подяку та повагу рідним 
місцям і є беззаперечною ознакою її патріотичної вкоріненості. 

Відшукуючи зануреність місцевих поетів у краматорський 
ґрунт, не можна не відзначити один прикметний художній образ – 
образ річки, якій у значній мірі місто завдячує своїй сучасній назві: 
«Досвіт у Крамі на Торі» (О. Максименко), «На Торі Краматоровку // 
Осяє білий світ» (А. Таран), «над Торцом люблю встречать рассвет» 
(П. Пікалов), «Кривий Торець, немов козацька шабля» (Ю. Доценко). 
Таке наповнення образу річки дозволяє стверджувати, що вона в 
поетичній уяві перетворюється на символ нерозривності поколінь, 
своєрідного морального еталону, запоруки формування в особистості 
тих патріотичних почуттів, без яких не можлива ні любов до рідного 
міста, ні до всієї Батьківщини. І цьому знаходимо доволі вагоме 
пояснення: в українській міфологічній свідомості вода, ріка – це 
жіноче, материнське начало, а що може бути більш святе як не 
почуття до матері, берегині, хранительці й продовжувачці роду. Цим 
просякнуті поезії А. Тарана («Набуття»), О. Максименка («У степах»), 
поема-роздум «Там, де плине Тор-ріка» Ю. Доценка. Тож про ці твори 
не слід забувати тим, хто в будь-який спосіб та формі звертається до 
аудиторії (діти старшого дошкільного віку, учні загальноосвітньої 
середньої школи, студентство) з відповідними закликами й 
настановами. 

Про краматорського краєзнавця В. Коцаренка можна 
говорити багато (лауреат літературної премії ім. Віктора Шутова 
Донецького обласного фонду культури (1990), почесний краєзнавець 
України (2010), заслужений працівник культури України (2016), член 
Національної спілки краєзнавців України, автор понад 350-ти 
публікацій у місцевих та республіканських виданнях). Але найбільшу 
відомість мають книги «Краматорськ: забуті сторінки історії» (1999), 
«Краматорська бувальщина» (2002), «Краматорськ: витоки» (2018). 
Усі вони пронизані бажанням зануритися в минуле рідного краю, а 
відтак викликати у своїх сучасників відчуття гордощів за свою 
батьківщину. Не випадково В. Коцаренко в книзі «Краматорськ: забуті 
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сторінки історії» цитує фрагмент листа А. Чехова, про те, як ним 
сприймається район Таганрог – Краматорівка – Бахмут – Звєрево: 
«Це фантастичний край. Донецький степ я люблю і колись почував 
себе в ньому, як удома, і знав там кожну  
балочку» [2, с. 102]. 

Читаючи книги В. Коцаренка, не можна не відзначити, що 
червоною ниткою через кожну з них проходить єдина теза – 
бажання знати минувшину, тривога за збереження історичної 
пам’яті, розуміння того, що без минулого не може бути сучасного 
й майбутнього. А звернення до минулого – це своєрідна молитва 
заради спасіння власної Душі, а воно  пов’язане з доторканням до 
глибинного коріння свого роду, усвідомленням того, чим жили твої 
пращури, що їх тривожило, чого вони прагнули, це «збереження 
себе в пам’яті потомків і в ім’я одвічного прагнення до відповіді на 
питання: «А иначе зачем на земле этой грешной живу?» [1, с. 9]. А 
там, де душа, там неодмінно повинна бути людина, а її 
особистісні якості можуть виявитися в будь-чому. Наприклад, у 
ставленні до старих краматорських будинків. Їх часто згадує В. 
Коцаренко у своїх дослідженнях, описуючи долю кожного з них. 
Водночас між ними багато спільного: на сьогодні вони мають 
занедбаний, непривабливий вигляд: «Щобожий день працівники 
Старокраматорського машинобудівного заводу, йдучи на роботу 
пішохідним мостом, що височіє над залізничними коліями станції, 
бачать це сумовите видовище: праворуч від мосту самотньо 
доживають свій вік останки найстарішого будинку міста 
Краматорська» [2, с. 100]. На перший погляд це може видатися 
банальною турботою щодо необхідності збереження архітектурної 
пам’ятки. Але задумаймося над тим, що це віддзеркалення 
нашого єства, наших глибинних постулатів. Тож виходить, що 
збайдужілість до матеріальної (!) будівлі обертається моральною 
(ідеальною!!) порожнечею, яка неодмінно повинна становити 
частку патріотичних (!!!) переконань кожного громадянина України. 
А саме цього ми й не повинні забувати.  

Як бачимо, ці тези не містять конкретних педагогічних 
рекомендацій, відкриттів, пошуків тощо. Та нам видається, що їхня 
ідейна спрямованість повинна знайти відгук  у всіх, кому не байдужа 
доля нашої держави, для кого гасло «Україна - понад усе!» не є 
черговим популярним брендом. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
Федь І.Є. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Україна 

Стратегію сучасної педагогічної освіти становить 
суб’єктивний розвиток і саморозвиток особистості вчителя, здатного 
виходити за межі нормативної діяльності, здійснювати інноваційні 
процеси, процеси творчості в широкому сенсі. Ця стратегія може 
втілитися лише при якісно новій підготовці вчителя-дослідника, що 
дозволяє поєднувати фундаментальність професійних знань з 
інноваційністю мислення і практико-орієнтованим науковим підходом 
до вирішення конкретної освітньої проблеми. 

Уміння управляти процесом формування особистості учня і 
сходження його до більш високого рівня свого розвитку передбачає 
сформовану здатність вчителя початкових класів здійснювати 
дослідний педагогічний пошук, вирішувати на науковій основі творчі 
завдання в педагогічній ситуації, яка не має заздалегідь відомого 
результату, по суті, бути дослідником у безперервно мінливому 
освітньому просторі. 

Особливу роль в житті людини відіграє вчитель початкової 
школи. Для молодших школярів він є найбільш значущою 
особистістю. Учитель початкової школи несе підвищену 
відповідальність за долю учня. Він навчає початковим знанням, 
умінням і навичкам, прищеплює інтерес до пізнання, допомагає 
дитині ставати суб’єктом нової для неї навчальної діяльності. 
Численні дослідження (Л. Божович, І. Дубровіна, Я. Коломінського, 
В. Мухіна та ін.) показують, що успішність соціалізації дітей, їх 
психологічний розвиток і добробут великою мірою визначаються 
вчителем початкової школи. 

Останнім часом у системі початкової освіти відбуваються 
значні зміни. Аналіз наукової педагогічної літератури і практики дає 
підставу говорити, що в сучасних умовах переосмислення культурно-
ціннісних орієнтирів у початковій освіті спостерігається зростання 
вимог до вчителя початкової школи, рівня розвитку його професійної 
компетентності. 

Слід зазначити, що формування дослідницької компетенції – 
складний освітній і творчий процес. Наявність і сформованість 
дослідницьких знань і умінь є однією з яскравих характеристик рівня 
професійної зрілості педагога. У зв’язку з цим проблемі розвитку тих 
чи інших аспектів дослідницької компетенції вчителя та його 
діяльності присвячені роботи багатьох вчених: В. Андрєєва, 
Л. Аболіна, Ю. Бабанського, Ф. Валента, Я. Геллер, Л. Горбунової, 
Р. Ісламшіна, Л. Занкова, К. Краєвського, Н. Кузьміної, І. Лернер, 
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А. Маркової, Є. Нікітіна, М. Скаткіна, Т. Степанової, І. Чечель, 
М. Шилової та інших. 

Так, В. Безрукова під компетентністю розуміє «володіння 
знаннями і вміннями, що дозволяють висловлювати професійно 
грамотні судження, оцінки, думки» [2, с. 46]. Для наукової позиції 
Л. Аболіна характерно прагнення визначити професійну 
компетентність учителя як професійну майстерність, в основі якої 
лежить цілісний процес регуляції учителем своєї педагогічної 
діяльності в єдності всіх її сутнісних моментів [1, с. 45–46]. 

На основі виділення системоутворюючих ознак діяльності, 
підходить до визначення професійної компетентності педагога Є. 
Нікітін і виділяє наступні характеристики компетентності педагога: 
особистісно-гуманістична орієнтація; здатність до системного 
бачення педагогічної реальності і системної дії в професійно-
педагогічній ситуації; орієнтація в предметній області; володіння 
сучасними педагогічними технологіями, пов’язаними з культурою 
комунікації, взаємодією з інформацією і передачею навчальної 
інформації; здатність до інтеграції з вітчизняним, закордонним, 
історичним, інноваційним досвідом; креативність у професійній сфері; 
наявність рефлексивної культури. 

А. Маркова визначає професійну компетентність учителя як 
соціально-психологічний стан. При цьому вона виділяє наступні 
сторони професійної компетентності вчителя: професійні (об’єктивно 
необхідні) психологічні та педагогічні знання; професійні педагогічні 
вміння; професійні психологічні позиції, установки вчителя, що 
вимагаються від нього професією; особистісні особливості, що 
забезпечують оволодіння вчителем професійними знаннями і 
вміннями [4, с. 6–10]. 

Т. Браже звертає увагу на цілісність позиції та творчий 
потенціал особистості. Виходячи з цього, професійна компетентність 
визначається не лише професійними науковими знаннями. Вона 
визначається цілісними орієнтаціями спеціаліста, мотивами його 
діяльності, розумінням ним себе в світі й світу навколо себе, стилем 
взаємин з людьми, з якими він працює, з його загальною культурою, 
здатністю до розвитку свого творчого потенціалу [3, с. 39–62] . 

Таким чином, в умовах нової освітньої парадигми сучасній 
початковій школі необхідний педагог, який не тільки знає досконало 
свій предмет, але і здатний створювати всі необхідні психолого-
педагогічні умови для розвитку і саморозвитку особистості  учня, його 
ключових компетенцій. 
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DEVELOPING SPEAKING SKILLS OF PEDAGOGICAL 

UNIVERSITY STUDENTS THROUGH  
TED TALKS IN AN EFL CLASS 

Ябурова О. В. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Україна 
English language is a compulsory subject in the curriculum of 

pedagogical universities in Ukraine. The subject comprises four language 
skills namely listening, speaking, reading and writing which must be 
learned by students thoroughly and deeply to operate as sufficient 
language users. Speaking, like other skills is placed one of the significant 
skills for students to become a part of international community, have 
enough language experience to get and share information for both 
academic and personal needs. The application of TED talks techniques in 
teaching speaking skills as a fundamental point of university students 
language preparation is implemented to make the students able to use 
the language fluently and accurately in communication.  

TED is a platform for leading thinkers and doers across a wide 
range of fields which aims to make great ideas accessible and share 
spark conversations. The talks are given by speakers ranging from highly 
respected business leaders to school students, all of whom have not only 
the ideas worth spreading but present them passionately and 
persuasively. That is why they become a unique source of a perfect real 
language. 

For English language classes focused on developing students 
speaking skills TED talks provide: 

− motivating content which inspire students to follow the ideas 
attentively as it often presents real engaging life-stories. If the student is 
engaged in what he is hearing he will automatically focus on grammar 
structures used, absorb and remember the vocabulary units as well;  

− -educational content as it gives students some additional 
knowledge in the spheres they are involved in; 

− authentic listening input which bridges to different language 
varieties presented by British English, American English and Australian 
speakers; 

− up-to-date language which is normally classified according to 
the topic of TED talks; 

− ideal material for developing critical thinking skills and the best 
models for enhancing, presentation skills;  
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− TED talks are short enough to be watched more than once 
and be analyzed according to the speech structure, language variety and 
means of communication rather deeply; 

− TED has lost of useful tools, can be watched online, with or 
without subtitles. Students can also watch the interactive transcript which 
is very helpful for discovering new vocabulary and can be easily 
downloaded for free; 

− language trainers and teachers offer a variety of ways how to 
implement TED in the process of language learning. 

The main of TED talks techniques can be grouped and 
characterized in the following way: 

− watch the video without subtitles the first time just to catch the 
most important points of the speakers presentation;  

− the second watch should be accompanied with subtitles for 
more language details such idioms, collocations and descriptive units the 
speaker uses; 

− read the text of the talk highlighting new vocabulary, activate it 
in different ways (sticky notes, flashcards app to review them as often as 
possible; 

− incorporate these new words into your “active vocabulary» by 
sharing your knowledge and opinions, summarizing the talk for your 
speaking partners;  

− try to choose examples which should be visual, simple and 
have a strong impact to link your arguments with the audience`s ones and 
relate your listeners personally;  

− repeat key phrases at certain times, think of a similar 
sentence pattern, prepare sentences with two parts: the repetition and the 
changing information; 

− don’t speak too quickly to be clearly understood and vary the 
speed to keep the audience engaged and interested;  

− pause for emphasis the most essential point of your talk; 
− make an abstract idea more concrete it will help your audients 

to related to the idea of your talk more easily, include real life examples of 
the idea in action, stories and anecdotes from your own experience.  

The result of the students learning in teaching-learning process 
through applying TED talks technique leads to improving students 
speaking skills, making them able to manage the time of the speech, 
provide sufficient vocabulary and grammar structures pronounce clearly  
demonstrate self-confidence to report in topic individually.  
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РОЗВИТОК ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НА 
ЗАНЯТТЯХ ТА ПОЗААУДИТОРНИХ ЗАХОДАХ З АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ В ТЕХНІКУМІ В АСПЕКТІ  
ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИК НАВЧАННЯ 

Бондаренко Ю.П. 
Слов’янський енергобудівний технікум 

Слов’янськ, Україна 
Нові вимоги до результатів навчання студентів спричинили 

появу альтернативи традиційному навчанню, а саме – інноваційного 
навчання. Це, звичайно, пов`язано з потребою у формуванні вмінь 
гнучко реагувати на зміни, розвитку самостійності, ініціативності, 
рефлексивності мислення студентів. Кожен викладач розуміє, що 
змінюються і цілі навчання. На перший план виходить не передача 
готових знань, не просто засвоєння певної інформації, а формування 
відповідальної особистості, яка здатна до здійснення свідомого й 
раціонального вибору в складних життєвих ситуаціях.  

Інноваційне навчання орієнтується на створення умов для 
студентів займати активну та ініціативну позицію в навчальній 
діяльності. Кожен студент має пізнавати світ шляхом активного 
діалогу з ним, вчитися самостійно шукати відповіді на певні питання 
та завдання, а не зупинятися на тому, що вже знайдено та вивчено. 

Сьогодні триває новий етап у дослідженні методики 
викладання іноземної мови, визначаються найбільш доцільні форми і 
методи проведення, вивчаються різні підходи впливу на діалогічне 
мовлення. Все це, звичайно, залежить від особистості викладача та 
вмінь і знань студентів, потребує від викладача навчати студентів 
якісно чіткої мови, виробити в них досить високий рівень автоматизму 
в мовленні, готовності до використання мовного матеріалу в 
невимушених мовленнєвих актах тощо. 

Роль діалогічного мовлення у вивченні мови беззаперечно 
зростає, адже ефективність інноваційного навчання студентів полягає 
в організації вирішення проблемних питань у процесі групової 
взаємодії, оскільки позитивні зміни в людині відбуваються в межах 
соціальної групи і завдяки її впливу.  

Для моїх студентів певні аспекти інноваційного навчання на 
заняттях з англійської мови полягають у відмові від переказу 
навчальних текстів та перехід до рівноправного діалогічного 
спілкування, моделювання реальних життєвих ситуацій. Це 
відбувається завдяки впровадженню інтерактивних видів роботи, а 
саме - методу проєктів та презентацій іноземною мовою.  

Я проводжу таку роботу наступним чином: вивчення та 
закріплення теми «Our technical school» для студентів першого курсу, 
які навчаються перші два роки навчання за загальноосвітньою 
програмою. У жовтні місяці дві різні за успішністю та рівнем 
підготовки групи студентів технікуму отримують на семестр завдання: 



113 

створити творчі проєкти іноземною мовою за запропонованою темою. 
Наприклад, пропоную дві теми: «Навчання студентів у технікумі» та 
«Дозвілля та відпочинок студентів у технікумі». До січня місяця обидві 
групи готують свій проєкт на обрану тему, знімають фото  та 
відеоматеріали, репортажі і об’єднують все це в єдиний фільм-
проєкт, який презентують широкій аудиторії під час проведення тижня 
іноземних мов у технікумі.  

З одного боку, це дослідницька робота: студенти 
переглядають і вивчають літературу, історію технікуму, документи, 
матеріали, традиції тощо. З іншого боку – творча робота певного 
змагального характеру, бо студенти намагаються реалізувати свої 
організаторські, акторські здібності під час знімання репортажів, 
подати сюжет своїм власним стилем, зацікавити свої матеріалом. А 
найголовніше в цій роботі те, що все це готується і подається 
іноземною мовою, процес проходить під керівництвом викладача, 
розвивається монологічне та діалогічне мовлення студентів, 
узагальнюються, систематизуються та закріплюються знання з 
іноземної лексики у ситуативному спілкуванні. Студентам потрібно не 
лише знання англійської мови, але й володіння великим обсягом 
різноманітних предметних знань, необхідних і достатніх для 
вирішення даної проблеми. Крім того, студенти повинні володіти 
певними інтелектуальними, творчими, комунікативними вміннями, 
щоб спланувати та створити свої проєкти.   

Як показує досвід багаторічної роботи, ця робота обов`язково 
сприятиме формуванню критичного мислення студентів та здатності 
застосовувати отримані знання в конкретних ситуаціях. Ви можете 
пропонувати студентам проєкти будь-якого змісту й складності. 
Головне – це шлях вирішення цієї проблеми студентами, який кожен 
обирає за власною творчою фантазією. 

Такий вид роботи може дозволити перетворити звичайне 
заняття з англійської мови в дискусійний, дослідний клуб, в якому 
вирішуються дійсно цікаві, практично значимі і доступні для студентів 
проблеми. Викладач англійської мови має спонукати своїх студентів 
до творчого, ефективного, поважного спілкування, бо саме в цьому і 
полягає основне призначення вивчення іноземної мови в технікумі. 
Студент вивчає мову для спілкування, тому саме на цьому має 
наголошувати викладач. 

Володіння діалогічним мовленням обов`язково передбачає 
володіння і  говорінням, і аудіюванням. Тому викладач має розвивати 
в кожного студента вміння ініціативно розпочати діалог, реагувати на 
репліки співрозмовника і спонукати його до продовження розмови. 
Такий підхід має носити системний характер. Але одне заняття, 
звичайно, не може містити одне ситуативне спілкування. На допомогу 
приходить позакласна та гурткова робота.   

Позакласна робота в технікумі – це складова органічна 
частина інтенсивного навчання англійської мові. Кожен викладач має 
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якомога ґрунтовніше та свідоміше підходити до проблеми 
позакласної роботи зі свого предмету (дисципліни), враховуючи 
особливості та задатки кожного окремого студента та групи взагалі.  

Позакласна робота стоїть поза жорсткими рамками програми, 
але викладач має право користуватися власною програмою, 
узгодивши її тематично з навчальною. Використання різних форм 
позакласної роботи створює сприятливе позитивне ставлення 
студентів до неї, надає можливість кожному викладачеві здійснювати 
цілеспрямовано індивідуалізацію та диференціацію навчання. 

Спираючись на принципи проведення позакласної роботи, 
викладач спонукає своїх студентів до творчості, ефективного 
досягнення певних завдань, самостійності суджень, поваги та 
зацікавленості у вивченні іноземної мови та культури. 

Таким чином, розвиток діалогічного мовлення студентів не 
завершується із закінченням їх занять у технікумі впродовж 
навчального тижня, а й продовжується та вдосконалюється під час 
самостійної та групової навчальної роботи студентів та участі в 
різноманітних виховних заходах у стінах технікуму та поза його 
межами.   
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ХУДОЖНЯ СПАДЩИНА В СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ ОДЯГУ 

Борисенко Л.П. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Україна 
Визначальним для майбутньої дизайнерської освіти повинно 

бути виховання національно спрямованої творчої особистості. Перед 
студентами ставляться складні завдання: не тільки у формотворенні 
передати національний колорит, а й надати змістові проєктів 
української образності. Для цього в навчальному процесі працює 
дієва методика, підтверджена практикою, що передбачає велику 
кількість завдань із глибинного засвоєння традицій витворів 
українського мистецтва. 

Поряд з аналізом народних ужиткових виробів студенти 
вивчають принципи сучасного проєктування полотен, які ґрунтуються 
на технологічних можливостях вітчизняного й закордонного 
обладнання. Практичні завдання на створення тканин різноманітних 
орнаментальних композицій (стрічкових чи сітчасто-рапортних) і, 
відповідно, автономного виробу з них спираються на джерелознавчу 
основу, на виконання рапорту полотна за численними осями симетрії 
та перенесення, а також на відчуття взаємозв’язку форми виробу з 
орнаментальною структурою полотна [1]. 
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Подальша праця базується на засвоєнні питань із теорії 
композиції моделювання одягу. Це вивчення категорій, властивостей 
і засобів гармонізації форм костюма. 

Проєктування виробів повсякденного призначення в художній 
системі «Комплект» (за однією конструктивною основою) студенти 
починають із виведення базової форми моделей, що ґрунтується на 
основі сучасних напрями у царині моди і повної характеристики 
національного костюма, тобто, його структурного аналізу: 
формоутворення, конструктивне вирішення, світло-ритмічна 
побудова, колорит, декорування (аплікативне чи технологічне, що 
відбувається при формуванні полотна, створюючи певну фактуру 
матеріалу тощо) [2]. Завершується робота практичним виконанням 
комплектів відпочинкового характеру. 

Відповідаючи на теоретичне завдання з дизайну святкового 
костюма в системі «Ансамбль», студенти засвоюють принципи 
організації жіночого одягу в цій системі, вивчають досягнення 
вітчизняного і зарубіжного дизайну одягу, методи трансформації 
джерел творчості в сучасні образи [3]. Тому, аналізуючи комплекс 
національного костюма, за основу проєктування беруть або силует, 
що відбивається в одязі узагальнено (без відтворення внутрішніх 
конструктивних ліній) або ритмування горизонтальних і вертикальних 
смуг декору, або кольорові плями та їх кількість у студійованій формі. 
Для виконання композиції в матеріалі з джерел творчості 
вибираються найхарактерніші співвідношення кольорів чи поєднання 
різних матеріалів (полотна, шкіри, хутра). Натхненням до створення 
сучасного образного ансамблевого вирішення вбрання може бути як 
національний костюм в цілому, так і його фрагмент або принцип 
декорування (вишивка чи ткання), що застосовується при оздобленні 
народного одягу. 

На завершальному етапі навчання методикою передбачено 
дизайн одягу в системі «Колекція» за індивідуальним джерелом [4]. 
Створюючи серію моделей конкретного призначення, яка збудована 
на основі вирішення єдиного стилю (спільності образної системи 
способів і прийомів художнього вираження, зумовленої єдністю 
ідейного змісту), конструкції, базової форми, структури матеріалу, 
джерелом натхнення студент не обов’язково обирає національний 
костюм, а, здебільшого, інший вид декоративно-ужиткового 
українського мистецтва. Наприклад, кераміку певного осередку з 
характерною їй кольоровою гамою і своєрідним композиційним 
вирішенням зображення, витинанку з різноманіттям силуетів; житлову 
дерев’яну архітектуру будь-якого регіону з визначальними для неї 
чіткими формами зрубних будинків, основним художнім мотивом яких 
є ритм колод чи брусків, малюнок кутових вирубок, профіль 
кронштейнів, форми одвірків і віконниць. Утворені з них візерунки, 
трансформуючись в уяві художника, перетворюються у трикотажні 
переплетення. Декоративними клапанами у поздовжню смужку 
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дизайнер імітує стріхи гражд. Оздоба одягу плетеним шнуром 
відтворює фігурні піддашки, що були важливим елементом житлової 
дерев’яної архітектури ХІХ ст., а горизонтальні смуги на моделях – 
ритм колод у будівлях. 

Цікаві роботи пропонують студенти у проєктах. Володіючи 
засвоєними методами графічної подачі костюма (лінійна, плямова, 
лінійно-плямова), різними техніками (акварель, гуаш, мішана, 
авторська) і різноплановим розташуванням фігур студенти у 
проектних частинах намагаються передати свої враження від 
переосмисленого джерела у масштабних знакових формах – 
символіці, метафорах, алегоріях. Так, символічні зображення 
дівчини-люльки, дівчини-шаблі, дівчини-ватри і хлопця-коня 
спираються на джерелознавчу базу козацького костюма з 
доповненнями і на декоративне трактування тогочасного портрета. 

Методика викладання художнього проектування заснована на 
переосмисленні багатої спадщини національного українського 
мистецтва як джерелознавчої основи для виконання завдань і 
спрямована на те, щоб молоді дизайнери, створюючи проекти і 
втілюючи їх у життя, подавали в роботах не лише абстрактне 
співвідношення форм, ліній та кольорів, а й промовляли до глядача 
інтелектуально-осмисленими образами. Йдеться не про народно-
етнографічну тематику з неодмінною присутністю відповідної 
атрибутики, що найчастіше є у парі з ілюстративно-поверхневим 
трактуванням, а про відтворення засобами новітнього мистецтва 
української ментальності, світосприйняття в нових історичних умовах. 
Сучасні проєктувальники, звертаючись до культури українського 
народу, не відриваючись від рідного ґрунту, є інтегральною частиною 
світового мистецького процесу. Адже теперішній пласт української 
культури має достатній потенціал для органічного входження у світові 
мистецькі виднокола. 
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ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПЕДАГОГА В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

Голуб Т.Ю. 
Слов`янського енергобудівного технікуму 

м. Слов’янськ, Україна 
Сьогодні процес реформ й оновлення в освіті 

супроводжується змінами змісту освіти, введенням нових стандартів, 
програм, підручників, удосконаленням технічних засобів навчання. 
Усе це потребує від сучасного педагога як ключової фігури освітнього 
процесу високого рівня професійних компетентностей, широкого 
кругозору, вмінь і навичок, що зумовлюють активну участь у 
професійному і громадському житті. 

Національна доктрина розвитку освіти одним із пріоритетних 
напрямків державної політики щодо розвитку освіти визначає 
розвиток системи безперервної освіти та навчання протягом життя. 
Сучасний педагог повинен поєднувати в собі готовність до 
застосування нових освітянських ідей, здатність «навчатися протягом 
життя», бути у постійному творчому пошуку. 

Ці якості формуються у щоденній праці, і тому підвищення 
професійної компетентності є головним завданням кожного педагога. 
За словами Сухомлинського «…удосконалення методичної 
майстерності – це, передусім, самоосвіта, особисті ваші зусилля, 
спрямовані на підвищення власної культури праці і, в першу чергу, 
культури мислення». 

Самоосвіта – це безперервний процес саморозвитку та 
самовдосконалення педагога. Самоосвіта є основною формою 
підвищення педагогічної компетентності, яка складається з 
удосконалення знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом 
цілеспрямованої самоосвітньої роботи. Мова йде про ознайомлення з 
новітніми педагогічними та психологічними дослідженнями, пошук 
нових напрямків у методиці та організації навчально-виховного 
процесу, розгляд на високому науковому рівні педагогічних проблем, 
що викликають утруднення в роботі. Педагог здобуває знання з 
різноманітних джерел, використовує їх у професійній діяльності, 
розвитку особистості та власній життєдіяльності. Відмінною рисою 
самоосвіти педагога є те, що результат такої роботи – розвиток учнів, 
а не лише самовдосконалення в професійному та фаховому рівнях. 

У сучасному світі існує багато різноманітних джерел для 
отримання знань: книжки, відео, аудіо інформація, телебачення, 
семінари, педради, конференції, курси підвищення кваліфікації, 
обчислювальна та оргтехніка, екскурсії, театри, виставки, музеї, 
концерти, подорожі тощо. 

Сьогодні поряд із традиційними формами використовують 
інноваційні форми збагачення професійних знань, що мотивують 
процес самоосвіти і сприяють розкриттю творчого потенціалу: 
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− спеціальна навчальна підготовка (отримання другої 
освіти); 

− підвищення кваліфікації (на курсах та в міжкурсовий 
період): спеціалізація, використання дистанційних технологій; 

− групова самоосвітня робота: ділові ігри, «круглі столи», 
робота творчих груп, професійні тренінги, розбір проблемних 
ситуацій, майстер-класи, презентації новинок, конкурси педагогічної 
творчості, проведення віртуальних педрад, проблемних семінарів; 

− індивідуальна самоосвітня робота: інтернет-конференції, 
онлайн-тести, вебінари, відеотека, відео тренінги, презентації, 
електронні підручники та посібники, досліди, експерименти, 
апробація нових програм, підручників, посібників. 

Також однією з інноваційних форм самоосвіти є дистанційна 
освіта – форма навчання, що призначена для підвищення освітнього 
рівня чи кваліфікації педагога, що реалізується, в основному, за 
технологіями дистанційного навчання. 

Імідж сучасного педагога неможливий без знання 
інформаційно комп’ютерних технологій. А коли педагог набуває 
необхідні знання та навички, то комп’ютер стає незамінним 
інструментом у роботі, значно полегшує її, підвищує ефективність та 
якість. 

Великі можливості для самоосвіти з’явилися з розвитком 
мережі Інтернет та інших видів електронних інформаційних ресурсів. 
З’являються нові теми, цікаві завдання та способи їх розв’язання, нові 
способи самореалізації: 

− розробка електронних занять; 
− розробка пакету текстового матеріалу, комплекту 

дидактичного матеріалу з предмета в електронному вигляді; 
− розробка пакету стандартного поурочного планування з 

теми чи групи тем; 
− розробка авторських навчальних проектів; 
− створення власних програм, бази даних питань і задач з 

предмета; 
− адаптація комп’ютерних програм для використання у 

процесі викладання; 
− створення тестів, мультимедійних супроводів уроків; 
− підготовка навчально-методичних та методичних 

рекомендацій, посібників, випуск збірок; 
− проєкт особистої веб-сторінки. 
Однією із важливих якостей педагога, умовою успішності його 

як професіонала є готовність до інноваційної діяльності та пошук 
нових освітніх технологій. Отже, самоосвіта повинна бути 
безперервною, сприяти оволодінню педагогом та застосування 
професійних знань у його практичній діяльності.  
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ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ ІНФОРМАТИКИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ. КЕЙСОВА ТЕХНОЛОГІЯ НА ЗАНЯТТЯХ 
З ІНФОРМАТИКИ 

Гордєєв В.К. 
Слов’янського енергобудівного технікуму 

м. Слов’янськ, Україна 
Нові інформаційні технології дозволять найбільш ефективно 

реалізувати можливості студента. Серед різноманітних педагогічних 
технологій можна виділити кейсову. 

Кейсова технологія виступає як один із варіантів 
інформаційних технологій, представляє дистанційну освітню 
технологію (ДОТ). Ця технологія сприяє культурному, гуманітарному 
розвитку студентів на основі прилучення до самої широкої 
інформації. Кейс-технологія – це загальна назва технологій навчання, 
які представляють собою методи аналізу. 

До кейс-технологій належать : 
− метод ситуаційного аналізу; 
− ситуаційні задачі і вправи; 
− аналіз конкретних ситуацій (кейс-стаді); 
− метод кейсів; метод інциденту; 
− метод ситуаційно-рольових ігор; 
− метод аналізу ділової кореспонденції; 
− ігрове проектування; 
− метод дискусії. 
Кейсова технологія – це ДОТ, заснована на наданні 

студентам освітніх інформаційних ресурсів у вигляді спеціалізованих 
наборів навчально-методичних комплексів, призначених для 
самостійного вивчення (кейсів) з використанням різних видів носіїв 
інформації. Доставка матеріалів студентам здійснюється будь-якими 
прийнятними для організації навчального процесу способами. Істотна 
роль відводиться організації аудиторних занять (консультацій), що 
проводяться викладачем. Застосування кейсової технології в 
повному обсязі для реалізації освітнього процесу в очній формі 
навчання можливе тільки в поєднанні з іншими ДОТ. 

Важливою проблемою є не лише відмінності матеріального і 
культурного рівня сімей студентів, різні рівні доступу до комп’ютера, 
але і те, що знання студенти здобувають не тільки на заняттях, 



120 

удома, але і в установах додаткової освіти. Іноді студенти приходять 
на заняття вже з наявним досвідом, і вивчати ту чи іншу тему їм стає 
нецікаво. 

Зазвичай на уроки інформатики студенти йдуть із 
задоволенням, і пов’язано це з тим, що комп’ютер сам по собі вже є 
стимулом до вивчення дисципліни. Цей стимул останнім часом 
слабшає, у зв’язку з проникненням комп’ютера в різні сфери людської 
діяльності, він стає звичним. Ось чому так гостро стоїть проблема 
розробки і вдосконалення методик викладання інформатики. 

Нові інформаційні технології дозволяють найбільш ефективно 
реалізувати можливості студентів. Серед різноманітних педагогічних 
технологій можна виділити кейсову (кейс-метод). 

Кейс-метод – метод аналізу ситуацій.  
Суть його в тому, що студентам пропонують осмислити 

реальну життєву ситуацію, опис якої одночасно відображає не тільки 
яку-небудь практичну проблему, але й актуалізує певний комплекс 
знань, який необхідно засвоїти при вирішенні даної проблеми. При 
цьому сама проблема не має однозначних рішень.  

Кейс являє собою результат відбивної діяльності викладача. 
Як інтелектуальний продукт він має свої джерела. 

Первинні джерела формування кейсів: 
1. Суспільне життя в усьому своєму різноманітті виступає 

джерелом сюжету, проблеми та фактологічної бази кейса.  
2. Освіта визначає цілі та завдання навчання і виховання, 

інтегровані в кейс-метод та інші методи навчання і виховання.  
3. Наука – це третє джерело кейса, як відбиття комплексу.  
Вторинні джерела формування кейсів: 
1. Художня та публіцистична література. Ефективне 

використання уривків із художньої літератури і публіцистики можуть 
не тільки прикрасити кейс, але і зробити його цікавим, динамічним, 
добре засвоюваним. Фрагменти з публіцистики підвищує до нього 
інтерес з боку студентів. Застосування художньої літератури і 
публіцистики нав’язує кейсу культурологічну функцію, стимулює 
моральне розвиток особистості.  

2. Місцевий матеріал. Велика маса кейсів, які 
використовуються в програмах і курсах, може базуватися на 
місцевому матеріалі. І в даному випадку мова йде не про те, що 
кейси повинні висвітлювати тільки досвід національних підприємств. 
Маються на увазі ті компанії та ті товари чи послуги, які присутні на 
національному ринку в тому чи іншому вигляді. 

3. Статистичні матеріали, відомості про стан ринку, 
соціально-економічні характеристики підприємства тощо. Статистичні 
матеріали розміщують або в самому тексті кейса, або у додатку.  

4. Аналізи наукових статей, монографій та наукових звітів, 
присвячених тій чи іншій проблемі надає кейсу велику строгість і 
коректність.  
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5. Інтернет з його ресурсами. Цей джерело відрізняється 
значною масштабністю, гнучкістю і оперативністю. 

Усі джерела інформації для кейсів являють собою продукти 
людської діяльності. У них проявляються інтереси людей, їх 
суб’єктивізм, а часом брехня і помилки. Проте брехня неприпустима в 
базовому знанні кейса. І найголовніше в тому, що помилкові уявлення 
і помилки обов’язково повинні бути викриті у процесі аналізу кейса.  

Види кейсів 
1. Практичні кейси, які відображають абсолютно реальні 

життєві ситуації. Основне завдання практичного кейса полягає в 
тому, щоб детально і докладно відобразити життєву ситуацію. 
Навчальний призначення такого кейса може зводитися до тренінгу 
студентів, закріплення знань, умінь і навичок поведінки (прийняття 
рішень) в даній ситуації. Такі кейси повинні бути максимально 
наочними і детальними. Головний його сенс зводиться до пізнання 
життя і набуття здатності до оптимальної діяльності.  

2. Навчальні кейси, основним завданням яких виступає 
навчання. Кейс із домінуванням навчальної функції відображає життя 
не один до одного. По-перше, він відображає типові ситуації, які 
найбільш часті в житті, і з якими доведеться зіткнутися фахівця в 
процесі своєї професійної діяльності. По-друге, у навчальному кейсі 
на першому місці стоять навчальні і виховні завдання, що зумовлює 
значний елемент умовності при відображенні в ньому життя.  

3. Науково-дослідні кейси, орієнтовані на здійснення 
дослідницької діяльності. Основний зміст дослідного кейса полягає в 
тому, що він виступає моделлю для отримання нового знання про 
ситуації і поводження в ній. Застосовувати його краще всього не як 
метод загальноосвітнього навчання, а як метод підвищення 
кваліфікації, тобто як метод перепідготовки професіоналів. 

Кейс-технології як умова активізації самостійної роботи 
студента 

У зв’язку нестачею часу для вивчення матеріалу на уроці 
необхідно організувати самостійну роботу таким чином, щоб кожен 
студент мав можливість оволодіти навчальним матеріалом з окремих 
тем, предметів на різних рівнях, але не нижче базового, залежно від 
його здібностей та індивідуальних особливостей. 

Кейс-технологія полягає в тому, що на початку навчання, 
складається індивідуальний план, кожен студент отримує так званий 
кейс, що містить пакет навчальної літератури, мультимедійний 
відеокурс, віртуальну лабораторію і навчальних програм на 
електронних носіях, а також електронний робочий зошит. Остання 
представляє своєрідний путівник по курсу і містить рекомендації 
щодо вивчення навчального матеріалу, контрольні питання для 
самоперевірки, тести, творчі та практичні завдання. Вивчаючи 
матеріал курсу, студент може запитувати допомогу по електронній 



122 

пошті, відправляти результати виконання практичних завдань, 
лабораторних робіт. 

Навчально-методичні матеріали, що використовуються в 
даній групі технологій, відрізняються повнотою та цілісністю системно 
організованого комплекту матеріалів. 

Із запровадженням нових технологій змінився підхід до 
організації навчальної діяльності змінився. Питання активізації 
пізнавальної діяльності відносяться до однієї з найбільш актуальних 
проблем, що включають як соціальний, так і психолого-педагогічний 
аспекти. У зв’язку з істотною перебудовою змісту освіти в даний час 
зросла необхідність активізувати пізнавальну діяльність студентів. 
Викладач повинен розвивати пізнавальний інтерес, активізувати 
школяра в різних видах його діяльності. Одним із засобів активізації є 
використання інформаційних технологій на уроці. 

Пошук умов формування нових прийомів пізнавальної 
діяльності диктується завданнями перебудови і вдосконалення 
системи освіти. Розробка програм і методик такого формування - 
актуальне завдання психолого-педагогічної науки і практики навчання 
студентів. Вивчення пізнавальної сфери необхідно для виявлення 
резервів її розвитку і впровадження більш сучасних засобів навчання. 
Аналіз наявної психологічної літератури показує, що існують різні 
види пізнавальної діяльності студентів: їх особливості визначаються 
різними засобами, які вводяться в процесі навчання і якими 
користуються студенти. 

Інформаційні технології можуть зробити процес навчання 
більш цікавим, таким, що відповідає вимогам сьогоднішнього дня.  
Одним з достоїнств застосування комп’ютера в навчанні вважається 
підвищення мотивації навчання.  Не тільки новизна роботи з 
комп’ютером, але і використання комп’ютера в навчальному процесі 
сприяє підвищенню інтересу до навчання.  Що ж стосується цікавості 
як джерела мотивації навчання, то можливості інформаційних 
технологій тут невичерпні. За умови дидактично продуманого 
застосування нових інформаційних технологій в рамках уроку 
з’являються необмежені можливості для диференціації та 
індивідуалізації навчального процесу, забезпечується розвиток у 
кожного студента власної освітньої траєкторії. Відбувається істотна 
зміна навчального процесу, переорієнтування його на розвиток 
мислення, уяви як основних процесів, необхідних для успішного 
навчання; забезпечується ефективна організація пізнавальної 
діяльності студента. 

Якість освіти забезпечується застосуванням спеціальних 
освітніх комплексів, навчально-методичних матеріалів (кейсів), 
проведення консультацій, планування навчального процесу і 
визначається в першу чергу якістю кейса, якістю і регулярністю 
консультацій із викладачами. 
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 
Горозій М.І. 

Слов’янського енергобудівного технікуму 
м. Слов’янськ, Україна 

Контроль – одна із операційних функцій управління. Вона 
підкорена (як і аналіз, планування, організація, регулювання) 
реалізації основної мети управління: забезпечення стабільності, 
оптимальності функціонування закладу освіти та переведення його 
на більш високий якісний рівень.   

Владу люди пов’язують із насильством, свавіллям, агресією. 
Хоча влада – це, перш за все, узаконена сила організації, право і 
відповідальність керівника приймати рішення, впливати  на діяльність 
людей, спрямовуючи їхні зусилля на досягнення визначених цілей 
організації. По-перше, керівник закладу освіти застосовує владу, 
закріплену за ним функціонально, не тільки для здійснення контролю, 
а й для матеріального та морального заохочення, соціально-
правового захисту всіх учасників навчально-виховного процесу за 
його наслідками. 

По-друге, за умов тоталітарного режиму в країні в системі 
державного управління та відповідно і в системі освіти контроль 
розвивався за рахунок інших загальних функцій управління, що 
призвело до деформації управлінського циклу та авторитаризму в 
керівництві. 

Перевірка – це один із чинників контролю, який виконує 
завдання і функції: перевірити виконання стандартів, планів, норм, 
досягнення прогнозованих результатів. Перевірка вміщує облік та 
оцінку.   

Контроль значно ширший, ніж перевірка. Він містить якісну 
оцінку, яка виробляється на підставі кількісної. На відміну від 
перевірки, контроль має особливість – перспективність, 
спрямованість на удосконалення. Таким чином, контроль передбачає 
порівняння реального стану із нормою та вироблення на цій основі 
рекомендацій щодо переведення об’єкта на вищий якісний рівень.     

Мета внутрішнього контролю у закладі освіти – виявити 
наявність і визначити характер відхилень, а також вивчити передовий 
досвід із даної проблеми. Контроль виконує функцію зворотного 
зв’язку між керуючою системою і системою, якою керують. 
Реалізуючи цю мету, керівники технікумів здійснюють  специфічний 
вид діяльності зі збору інформації, її первинного аналізу та 
встановлення факту наявності відхилення в діяльності колективу або 
окремих його членів від запланованої моделі. Контроль – це постійне 
порівняння того, що є, з тим, що повинно бути.    

До завдань внутрішнього контролю входять: визначення 
цілей контролю; розробка під них програм; вивчення реальної 
практики; класифікація зібраних даних у різних формах (діаграми, 



124 

графіки, таблиці, тексти тощо);первинний аналіз для визначення 
загальних тенденцій.  

Функція внутрішнього контролю щільно пов’язана з іншими 
функціями управління і перш за все з функцією педагогічного аналізу. 
Дані внутрішнього контролю повинні надалі підлягати  педагогічному 
аналізу з метою виявлення причинно-наслідкових звʼязків. Виявлені 
причини дають можливість внести корективи при здійсненні функції 
регулювання до навчально-виховного процесу і самої управлінської 
діяльності. 

  Внутрішній контроль пов’язаний і з функцією планування, 
оскільки він закладається в загальний план, так само передбачається 
й організація його проведення. Контроль тісно пов’язаний з усіма 
функціями управління, бо є основним джерелом інформації про стан 
педагогічного процесу в технікумі, а також джерелом інформації для 
прийняття управлінських рішень. 

Отже, внутрішній контроль – це система управлінських дій, 
покликана визначити відповідність ходу і результатів навчально-
виховного процесу поставленим перед технікумом завданням і 
накреслити шляхи його покращення. Контролююча діяльність 
керівника забезпечує моніторинг мети та плану її досягнення. 
Контроль дозволяє впевнено йти визначеним напрямом, своєчасно 
вносити корективи, доповнення, уточнення до плану, що створює 
сприятливу ситуацію для управління, не перетворюючи його на 
процес виправлення недоліків та розв’язання складних і застарілих 
проблем.   

Контроль має важливе значення для ефективного управління 
закладом освіти, а саме: діагностичне – полягає у забезпеченні 
інформацією про стан технікуму та окремих його структурних 
підрозділів; виховне – виховує відповідальність за визначену ланку 
роботи та результати діяльності; навчально-методичне – полягає у 
наданні дієвої допомоги педагогам технікуму у пошуках ефективних 
форм та методів навчання, виховання та розвитку студентів, у 
професійному зростанні викладачів; стимулююче – спонукає до 
роботи, самоосвіти, саморозвитку, самоконтролю та самокорекції. 
діагностичне – полягає у забезпеченні інформацією про стан 
технікуму та окремих його підрозділів; виховне – виховує 
відповідальність за визначену ланку роботи та результати діяльності; 
навчально-методичне – полягає у наданні дієвої допомоги педагогам 
технікуму у пошуках ефективних форм та методів навчання, 
виховання та розвитку студентів, у професійному зростанні 
викладачів; стимулююче – спонукає до роботи, самоосвіти, 
саморозвитку, самоконтролю та самокорекції.  

Внутрішній контроль є важливою управлінською ланкою у 
роботі керівників технікуму та має наступні завдання: cприяти 
виконанню завдань, поставлених Урядом перед ЗВО; одержувати 
оперативні відомості про роботу технікуму для аналізу стану справ та 
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прийняття управлінських рішень; поширювати досягнення науки та 
передовий педагогічний досвід.  

Основними об’єктами контролю є: перебіг певних процесів у 
закладі освіти; результати перебігу певних процесів у закладі освіти; 
діяльність окремих суб’єктів: форми, методи, зміст; результати 
діяльності окремих суб’єктів.   

З власного досвіду переконався, що результатами контролю 
можуть бути: розвиток професійної майстерності педагогів; 
підвищення ступеня засвоєння студентами знань і умінь; розвиток 
закладу освіти в цілому; поєднання контролю з самоконтролем 
створює умови для самовдосконалення, самокорекції, самонавчання 
тощо. 

 
ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ 

ДО ПРОЄКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 
Давидова Н.І. 

Херсонський економіко-правовий коледж 
м. Херсон, Україна 

Проєктування дозволяє відобразити методологічні, цільові, 
змістові, технологічні, структурні аспекти підготовки викладачів до 
використання технологій навчання. В основі підготовки викладачів до 
проєктування технологій навчання покладено ідею суб’єктно-
продуктивного характеру підготовки як формування їхньої активної 
відповідальної позиції за результати педагогічної діяльності та 
створення у проєктувальній діяльності корисних продуктів – проєктів 
технологій навчання.  

Методологічну основу підготовки становлять принципи 
інноваційності, розвитку суб’єктності викладачів, системності та 
цілісності, інтерактивності, варіативності, продуктивності. Є такі 
компоненти процесу навчання: стимуляційно-мотиваційний – 
викладач стимулює пізнавальний інтерес студентів, що викликає в 
них до навчальної діяльності потреби і мотиви; цільовий – 
усвідомлення викладачем і прийняття студентами цілей та завдань 
навчальної діяльності; змістовий – зміст найчастіше подає та регулює 
викладач з урахуванням цілей навчання, нахилів і інтересів студентів; 
операційно-діяльнісний – найповніше відображає процесуальну 
сторону процесу навчання (прийоми, методи, засоби); контрольно-
регуляційний – передбачає поєднання самоконтролю студентів і 
контролю викладачів; рефлексивний – самоаналіз, самооцінка з 
урахуванням оцінки інших і визначення подальшого рівня своєї 
навчальної діяльності студентами та педагогічної діяльності 
викладачами [1–5].  

Цільовий компонент в контексті суб’єктно-продуктивного 
підходу полягає у побудові суб’єктами підготовки цілей – 
запланованих результатів, досягнення яких можна перевірити при 
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встановленні зворотного зв’язку, та цілей – векторів, які пов’язані з 
професійним та особистісним саморозвитком, самореалізацією та 
спрямовуються на більш віддалене майбутнє. Постановка цілей – 
запланованих результатів є спільною діяльністю суб’єктів підготовки і 
може відбуватися у вигляді побудови «дерева цілей». Загальна 
орієнтація на формування готовності до проєктування технологій 
навчання є містком між вимірюваними та векторними цілями, оскільки 
регламентує результат у досягненні перших та стимулює 
самовдосконалення щодо створення власних проєктів у плані других. 

Мотиваційний компонент полягає в урахуванні викладачами в 
процесі підготовки потреб і мотивів, студентів, розвитку мотивів 
дидактичного проєктування, викликанні та підтримці інтересу до 
проєктування технологій навчання. Означене забезпечується 
мотиваційним моніторингом, застосуванням різноманітних методів та 
прийомів мотивування й стимулювання аудиторії. Мотиваційний 
компонент підготовки реалізується як мотиваційний цикл, що 
складається з таких етапів: мотиваційний, підтримуючий, 
завершальний. 

 Змістовий компонент полягає у включенні до змісту 
професійно-педагогічної підготовки викладачів питань, пов’язаних з 
проєктуванням, та створенні відповідного наочно-методичного 
забезпечення вивчення дидактичного проєктування. Важливою 
умовою підготовки викладачів до проєктування є пошуковий характер 
навчання, що вимагає проблемності, гнучкості та варіативності 
змісту, заохочення у студентів, самостійності при опрацюванні 
навчального матеріалу, критичності його осмислення, привнесення 
особистісного досвіду [3, с. 129–133]. 

Операційно-діяльнісний компонент втілює процесуальну, 
технологічну сторону процесу підготовки і реалізується через форми, 
методи, прийоми, засоби навчання. Обов’язковою вимогою до вибору 
форм, методів і дидактичних засобів підготовки викладачів до 
проєктування є їх відповідність до поставлених цілей. Важливим є 
поєднання колективних та індивідуальних форм навчальної 
діяльності, при цьому роль самостійної роботи студентів, поступово 
має зростати [4, с. 26–29]. Згідно з принципом інтерактивності 
навчальний процес має відбуватися за умови постійної, активної 
взаємодії всіх учасників, що передбачає застосування тренінгової 
форми, методів активного навчання: дискусія, мозковий штурм, 
аналіз ситуацій, дидактична гра. 

Майбутні викладачі, які проходять відповідну підготовку, 
спочатку в групах, а згодом – самі створюють дидактичні проєкти, 
дотримуючись таких етапів:  

1. підготовка (визначення теми й цілей проєкту); 
2. планування (визначення способів збирання й аналізу 

інформації, джерел, а також способів представлення результатів; 
встановлення критеріїв оцінювання процесу і результату); 
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3. збір інформації (спостереження, інтерв’ювання, робота з 
літературою, анкетування, експеримент тощо); 

4. аналіз інформації, формулювання висновків; 
5. подання та оцінювання (усний чи письмовий звіт та 

оцінювання процесу дослідження і результатів за заздалегідь 
встановленими критеріями).  

Технологія навчального проєктування надає майбутнім 
викладачам можливість реальної діяльності, в якій він може не тільки 
проявити свою індивідуальність, а й  
збагатити її [2, с. 104 – 107]. 

Контрольно-регуляційний компонент забезпечує зворотний 
зв’язок про результати підготовки. У підготовці викладачів до 
проєктування технологій навчання обов’язковою складовою контролю 
є експертна оцінка продуктів проєктування – проєктів. Особливого 
значення в контексті розвитку суб’єктності викладачів під час 
підготовки до проєктування набуває самоконтроль студентів [5, с. 
297–300]. 

Для ефективної реалізації контрольно-регуляційного 
компоненту підготовки до проєктування необхідно враховувати такі 
загальні принципи оцінювання: об’єктивність – оцінка є об’єктивною 
тільки тоді, коли ґрунтується на конкретних критеріях; важливість – 
оцінювання тільки найважливіших очікуваних результатів; відкритість 
– ті, хто навчаються, від початку знають, що буде оцінюватись та за 
якими критеріями; простота – форми оцінювання мають бути 
простими й зручними у застосуванні [2, с. 104–107]. 

Доцільним у процесі підготовки викладачів до проєктування 
застосування рейтингової системи контролю навчальної успішності, 
що дозволяє враховувати різні види навчальної діяльності та 
диференціювати оцінювання відповідно до різних рівнів засвоєння [3, 
с. 94–103].  

Рефлексивний компонент полягає у самоаналізі, самооцінці з 
урахуванням оцінки інших і визначення подальшого рівня своєї 
навчальної діяльності тими, хто навчається, та викладачами. У ході 
підготовки важливо формувати досвід як індивідуальної, так і 
групової рефлексії, здійснювати її як у письмовій (листи самоаналізу, 
звіти), так і в усній формі (обговорення, рефлексивні вправи, 
підсумкові заняття).  

Таким чином, особливе місце у підготовці викладачів до 
проєктування технологій навчання належить компонентам моделі 
підготовки викладачів до проєктування технологій навчання, яка 
забезпечує навчання через діяльність. Означені компоненти моделі 
підготовки викладачів до проєктування є одним із варіантів 
практичного втілення ідеї продуктивного навчання, яке 
характеризується тим, що освітній процес має на виході досвід 
продуктивної діяльності. На підставі теоретичних ідей Д. Дьюї [3, с. 
240–250] його послідовниками були закладені засади проєктної 
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системи навчання, суть якої у підготовці до проєктування технологій 
навчання полягає в тому, що ті, хто навчаються, за допомогою 
викладача (тренера) проєктують технології навчання. Таке навчання 
реалізує цілі випереджального розвитку автономності й активності. 
Технологія навчального проєктування орієнтує студентів на 
створення ним власного освітнього продукту. 
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ПИТАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Дермельова Н.М. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»  

м. Слов’янськ, Україна 
Проблема стандартів вищої освіти досліджується з 

соціальнопедагогічного, філософського погляду і набуває дедалі 
більшої актуальності, адже це повсякчасне збалансуванням таких 
трьох вимог: збереження і примноження національних освітніх 
традицій; підпорядкування суспільним, економічним, політичним 
законам сьогодення в контексті розвитку світових освітніх систем; 
здатність або спроба забезпечувати рух на випередження, 
інноваційність (Волошко, 2005). 

Формування професійної компетентності закладено в змісті 
освітньо-професійної програми спеціальності «Початкова освіта» як 
складової стандарту вищої освіти. Цей процес включає оволодіння: 
змістовим і процесуальним компонентами педагогічної діяльності, 
знаннями логіки навчальних дисциплін; уміннями оперувати 
категоріями діалектики та основними поняттями, які утворюють 
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концептуальний каркас педагогічної науки, перетворювати педагогічні 
теорії в метод пізнавальної діяльності; навички самоосвіти та 
підвищення рівня кваліфікації, ділового, міжособистісного та 
педагогічного спілкування. 

Щодо формування мистецької освітньої компетентності 
майбутніх учителів початкових класів, то аналіз стандартів у частині 
мистецько-освітньої підготовки вчителя початкової школи в Україні 
показав, що вони орієнтують на вибудовування діяльнісного аспекту 
процесу підготовки. Студенти повинні відкривати нові знання; 
самостійно засвоювати готові мистецькі знання; розуміти внутрішні та 
міжпредметні зв'язки, оволодівати методологією мистецької освіти; 
розуміти функціонування процесу навчання (яке полягає в тому, що 
кожен окремий учень не копіює знання вчителя, а створює власну 
картину мистецьких цінностей, яка залежить від особливостей 
сприйняття та переробки інформації); знати психічні особливості, 
закономірності процесу засвоєння знань учнів, ознайомитися з 
питаннями психології оволодіння мистецькими знаннями. Однак у 
пояснювальній записці до програми курсу «Методика вивчення 
освітньої галузі «Мистецтво» вказується на необхідність формування 
в студентів професійних умінь щодо організації та здійснення 
навчально-творчої діяльності молодшого школяра. У змісті 
навчальної дисципліни виокремлюється робота із завданнями 
творчого і розвивального характеру, передбачається навчання 
студентів самостійно розв’язувати такі завдання, усвідомлення 
студентами можливості їхнього використання на уроках із навчальних 
дисциплін «Образотворче мистецтво», «Музика» та інтегрованого 
курсу «Мистецтво». Проте роботу над такими завданнями 
розвивального характеру на уроках художньо-естетичного циклу 
пропонується майбутньому вчителеві здійснювати локально: на 
практичних заняттях у вигляді тренування. Якість вищої мистецької 
освіти визначається сукупністю показників, які характеризують різні 
аспекти навчальної діяльності освітньої установи: зміст освіти, форми 
й методи навчання, матеріально-технічна база, кадровий склад тощо 
та забезпечують розвиток компетенції тих, хто навчається. Викладачі 
вищих навчальних закладів, добираючи діагностичні завдання, які 
передбачають вивчення рівня сформованості компетентності 
майбутнього вчителя з методики викладання освітньої галузі 
«Мистецтво» в початковій школі, мають ураховувати, що оновлення 
змісту мистецької підготовки на засадах компетентнісного підходу 
спрямовується на чітке структурування вимог до навчальних 
досягнень студентів (наприклад: знає, усвідомлює, визначає, розуміє, 
застосовує, володіє). Зміст мистецької освітньої галузі в 1-х класах 
може реалізовуватися як через інтегрований курс «Мистецтво», так і 
через окремі предмети за видами мистецтва: образотворче 
мистецтво і музичне мистецтво. Вибір здійснюється з урахуванням 
фахової підготовки кадрового складу педагогічних працівників школи 
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та погоджується педагогічною радою. Якщо школою для вивчення 
обрано другий варіант, то в робочому навчальному плані 
зазначаються окремі навчальні предмети: «Мистецтво: образотворче 
мистецтво», «Мистецтво: музичне мистецтво». Необхідною умовою 
реалізації завдань освітньої галузі «Мистецтво» є дотримання 
інтегративного підходу через узгодження програмового змісту 
предметів мистецької освітньої галузі із змістом інших освітніх 
галузей (наприклад, сприймання музичного твору, мультфільму тощо 
на заняттях із вивчення мови). 

У типових освітніх програмах початкової освіти підкреслено 
необхідність застосування формувального й вербального 
оцінювання. Ці види оцінювання змінюють функції вчителя в процесі 
контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів, натомість діти 
поступово у співпраці з педагогом мають оволодівати вміннями 
самооцінки й самоконтролю, тобто ставати суб’єктами учіння. 
Концепцією Нової української школи та Державним стандартом 
початкової освіти передбачено, що в шкільному житті зросте частка 
групової ігрової, проектної і дослідницької діяльності, мають бути 
урізноманітненні варіанти впорядкування освітнього середовища 
(Державний стандарт; Концепція НУШ). Крім класичних варіантів 
класних кімнат, доцільно використовувати мобільні робочі місця, які 
можна легко трансформувати для групової роботи. У плануванні і 
дизайні освітнього середовища першорядним має бути спрямування 
на розвиток дитини і мотивації її до навчання. 

Педагогічне проєктування дасть змогу забезпечити перехід 
наявного стану професійної підготовки майбутнього вчителя музики 
початкових класів на якісно новий рівень, оптимізувати його зміст, 
організацію і керування ним. Водночас здійснення проектування 
освітнього середовища професійної підготовки майбутнього вчителя 
потребує врахування особливостей мистецько-освітньої діяльності в 
Україні, має базуватися на цінностях професійної діяльності, 
інноваційних технологіях підготовки відповідно до вітчизняних і 
світових стандартів, тенденцій інтеграції у світовий освітній простір, 
повинно мати випереджувальний характер. 

Отже, формування професійної компетентності майбутнього 
вчителя початкових класів у галузі мистецької освіти представляє 
собою цілісний безперервний процес, який реалізується в умовах 
освітнього середовища професійної підготовки цих фахівців. 
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ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО СТВОРЕННЯ І 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТА ДЛЯ 
ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ СТУДЕНТІВ 

Калюжний В.В. 
Державний навчальний заклад 

«Гадяцьке вище професійне аграрне училище» 
м. Гадяч, Україна 

Найбільшим резервом поліпшення ефективності, 
продуктивності інтелектуальності праці є підвищення мотиваційних 
можливостей людини. Об’єктивно важлива мета не буде реалізована 
доти, доки не стане суб’єктивно значимою – за типом бажання 
(інтересу) чи за типом потреби. Найбільш вагомим мотивом у 
навчанні студентів є пізнавальний інтерес, який лежить біля підвалин 
активності й самостійності. Адже інтерес є не що інше, як емоційно 
забарвлений інтелектуальний мотив, вибіркове емоційно-пізнавальне 
ставлення особистості до предметів, явищ, подій навколишньої 
дійсності. Без нього не може сформуватися інтерес до майбутньої 
професійної діяльності, зокрема пізнавальний інтерес у студентів, чия 
робота буде пов’язана з людьми. 

Мотиви діяльності особистості здатні виконувати функцію 
контролю через механізм «емоційної корекції» поведінки. Емоції 
дають оцінку особистісному значенню того, що відбувається, і в 
випадку невідповідності цього смислу мотиви змінюють 
спрямованість діяльності особистості. Тільки знаючи те, що спонукає 
людину до діяльності, які мотиви лежать у основі її дій, можна 
спробувати розробити ефективну систему норм і методів управління. 
Для цього необхідно знати, як виникають або викликаються ті чи інші 
мотиви, як і якими способами мотиви можуть приводитися у дію, як 
здійснюється мотивування. 

Мотивація виникає із незадоволених потреб і бажання їх 
задовольнити у випадку успіху. Мотив як складова мотивації 
знаходиться «всередині» людини, має персональний характер, 
залежить від багатьох зовнішніх і внутрішніх по відношенню до 
людини факторів, а також від дії інших мотивів, які виникають 
паралельно з ним. Мотив не тільки спонукає людину до дії, але 
визначає, що треба робити і як буде здійснена ця дія.  

Саме мотиви спонукають до діяльності конкретну людину. 
Добросовісне виконання однієї і тієї ж роботи можна оцінювати по-
різному саме тому, що її мотиви будуть різними. Для однієї людини 
головним мотивом буде колектив, тому що для неї цінністю є 
взаємини з іншими людьми, для іншої – зміст її праці, тобто така 
людина цінить у собі і в інших у першу чергу високий професіоналізм 
[5]. Для третього головним мотивом може виступати оплата праці.  

Саме робота з людьми передбачена в будь-якій професії, на 
будь-якій посаді. Проте у професійній підготовці студентів, як 
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правило, на це мало звертають уваги, більше акцентуючи увагу і 
зосереджуючись власне на професійних знаннях та вміннях 
майбутніх спеціалістів. 

Варто зазначити, що більшість мотивів до праці знаходяться 
у самій праці. Як правило, бажання працювати з’являється у людини, 
коли вона впевнена в користі, яку вона власною діяльністю може 
принести людям.  

Формування мотивації управлінської діяльності становить 
складний процес, в якому повинні органічно поєднуватися різні 
аспекти: інформаційний – потреба в отриманні інформації, орієнтація 
в суспільних процесах; прагматичний – потреба в професійній 
самореалізації, кар’єрному зростанні; соціальний – потреба в 
підвищенні власного соціального статусу й отриманні позитивної 
оцінки з боку суспільства; емоційний – потреба в отриманні 
емоційного-психологічного задоволення від добре виконаної справи. 
Позитивно мотивована людина, зазвичай, прагне працювати і 
отримує при цьому задоволення. Під час роботи зі студентами від 
самого початку на кожному занятті ми формували внутрішню 
готовність студентів до активної пізнавальної роботи: словесно, 
мімікою, жестами, емоційним забарвленням мови; коротко і чітко 
доводили до відома студентів завдання заняття, намагаючись 
переконливо і зрозуміло відповісти на питання, яке рідко ставиться, 
але завжди мається на увазі: «Що і навіщо ми будемо вивчати на 
цьому занятті?», «Заради чого вчитись, і що спонукає студента до 
навчання?». Найбільше зацікавлення студентів викликає 
узгодженість матеріалу з поширеними явищами повсякденного життя, 
явищами і поняттями, пов’язаними з майбутньою професійною 
діяльністю, або з незрозумілим у явищах людини, суспільства. Часто 
для пояснювальної мотивації перед студентами ми ставили одне або 
кілька проблемних запитань, які пов’язані з новим навчальним 
матеріалом. Викликали зацікавлення, а отже – пробуджували 
пізнавальний інтерес, завдання, що передбачали реальний вибір 
мотивів: запитання-меню (закриті запитання); відкриті запитання, що 
передбачають формулювання повних відповідей респондентами 
(наприклад, встановлення супідрядний звʼязків); вправи-змагання 
(вікторини; запитання, відповіді на які обмежені часом); запитання 
різного рівня (репродуктивні, творчі, проблемні) та складності. 

Мотивація виникає із незадоволених потреб і бажання їх 
задовольнити у випадку успіху. Тільки знаючи, що спонукає людину 
до діяльності, можна спробувати побудувати ефективну управлінську 
діяльність. Найбільш вагомим мотивом формування професійних 
інтересів студентів у процесі фахової підготовки є пізнавальний 
інтерес, який лежить біля підвалин активності й самостійності 
студента у навчанні. Формування мотивації професійної діяльності є 
складним процесом, в якому поєднуються інформаційний, 
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прагматичний, соціальний та емоційний аспекти, що розкривають 
особистісні установки студента і ціннісні орієнтації. 

Важливою умовою формування пізнавальних інтересів 
студентів у процесі фахової підготовки є забезпечення позитивної 
мотивації. Викликаючи у студентів почуття задоволення 
результатами і самим процесом пізнання, упевненість у собі і в 
майбутньому успіхові, гордість за особисті досягнення і досягнення 
колективу, радість, цікавість і конструктивний сумнів, – ми 
стимулювали пізнавальну мотивацію майбутніх фахівців, на основі 
якої відбувалося формування пізнавального інтересу. 

На активізацію мотиваційних компонентів особистості 
впливають три групи організаційно-педагогічних умов: зміст освітньої 
діяльності – стимулювання навчальної діяльності забезпечується 
через актуалізацію професійних цілей і цінностей студентів, 
особистісних потреб, забезпечення новизни матеріалу, опору на 
наявний та минулий досвід, усвідомлення значення запропонованого 
навчального матеріалу для майбутньої професійної діяльності; 
організація навчального процесу – передбачала створення умов, що 
забезпечують суб’єктну позицію студентів на всіх етапах навчального 
заняття: мотиваційному, операційно-пізнавальному, оціночно-
рефлексивному етапі; форми та методи навчання студентів повинні 
активізувати діяльність студентів, служити їх розумовому розвиткові 
(проблемне, комунікативне навчання); власна активність особистості, 
що реалізується в самостійній і позаурочній роботі, яка спрямована 
на вирішення проблемних завдань і питань, виконання науково-
дослідних творчих робіт студентів, виступає визначальним чинником 
результативності освітнього процесу і важливою умовою формування 
мотивації навчання студентів. 

Спираючись на аналіз психолого-педагогічної літератури [1–5 
та ін.] і практики роботи зі студентами, ми визначили критерії 
забезпечення мотиваційного компоненту. Ними є: орієнтація на 
інтерес до пізнавальної діяльності; орієнтація на реалізацію себе 
(власних здібностей, особистісних якостей, можливостей); рівень 
самостійності і активності студента. 

Отже, проведене дослідження дає підстави стверджувати, що 
найбільшим резервом поліпшення ефективності як навчання 
студентів, так і роботи фахівця, є підвищення мотивації особистості. 
Мотивація навчальної діяльності – це сукупність внутрішніх і 
зовнішніх мотивів, а також ставлень до самого себе, до інших людей, 
до оточуючого середовища. Вона характеризується множинністю, 
структурованою ієрархічністю, спрямованістю мотивів, їх силою і 
стійкістю. Це, в свою чергу, визначає, впливає і регулює діяльність 
особистості.  

Література 
1. Лебедик Л.В. Дидактичні можливості електронних підручників. 

Сучасна середня освіта: інновації, методологія, теорія, практика : тези 
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ГУРТКОВА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ «РЕЛЕЙНИЙ ЗАХИСТ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ» – УСПІХ СТУДЕНТА ТА ВИКЛАДАЧА! 
Клочкова О.О. 

Слов`янського енергобудівного технікуму 
м. Слов’янськ, Україна 

Науково-дослідницька діяльність студентів технікуму – явище 
складне. Треба врахувати вікові особливості та можливості студентів, 
їх загальноосвітню підготовку, рівень підготовки самого викладача. 

Актуальним напрямком сучасної освіти є організація і 
проведення науково-дослідницької роботи студентів у лабораторіях. 
Сучасний фахівець повинен не тільки володіти певною сумою 
спеціальних знань, а й уміти самостійно підвищувати свій фаховий 
рівень, працювати творчо, з ініціативою, знати проблеми своєї галузі 
та активно включитись в їх вирішення. 

Одним із головних напрямків формування якісного рівня освіти, 
який задовольняє потреби майбутніх спеціалістів в інтелектуальному 
і професійному розвитку, є залучення студентів до наукової роботи. 
Важливо не тільки дати студентам у короткий термін максимум 
інформації, скільки навчити самостійно орієнтуватись у потоках 
інформації, скільки навчити самостійно орієнтуватись у потоках 
інформації та ефективно її використовувати. А це стає можливим 
тільки через набуття досвіду творчої та наукової роботи в процесі 
навчання в технікумі.. 

Дисципліна «Релейний захист електричних систем» є 
зразковою та головною  для дослідницької роботи студентів СЕБТ, 
яка передбачає насамперед використання нової наукової та технічної 
інформації замість «застарілої». Через декілька років практично в 
кожній професії відбувається зміна у електроенергетиці. Будь-яке 
обладнання, методи контролю, автоматичні засоби застарівають і 
змінюються іншими.  
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Єдиним виходом є перебудова підходу до навчального 
процесу, яка б давала можливість самостійно засвоювати знання. 
Тому і в дисципліні «Релейний захист електричних систем» багато 
тем для дослідницької роботи. 

Щоб успішно керувати науковою роботою студентів, 
викладачеві необхідно чітко знати об’єкт і методи дослідження, тому 
стратегічним напрямом є передбаченням таких умов, засобів, форм 
змісту діяльності, які є найбільш сприятливими та оптимальними для 
розвитку і удосконалення дослідницької роботи. І більш прийнятним 
для цього є організація гурткової роботи. 

Гурткова робота є найбільш масовою формою науково-
дослідницької творчості студентів. Гурткова форма роботи зі 
студентами є найпоширенішою формою позакласної роботи. 
Тематика гурткових занять повинна бути підпорядкована 
навчальному матеріалу, відповідати запитам студентів. На заняттях 
гуртка студенти удосконалюють свої знання, уміння і навички, 
переконуються в практичному значенні релейного захисту в 
майбутній спеціальності, придбанні додаткової інформації, з користю 
проводять свій вільний час. Гурток готує студентів до самопізнання, 
самоутвердження і самовираження. Як правило, гурток об’єднує 
однодумців, зосереджених дисципліною, бажаючих закріпити і 
поповнити свої знання, брати участь у колективних видах діяльності. 

Заняття гуртка не регламентовані навчальною програмою. У 
зв’язку з цим відкриваються необмежені можливості для 
дослідницької діяльності викладача, удосконалення його методичної 
майстерності. У процесі підготовки і проведення занять викладач 
може перевірити правильність своїх припущень, ефективність форм, 
методів і прийомів, практичну і виховну значимість підготовлених 
матеріалів (тести, кросворди). 

У підготовці і проведенні занять гуртка з релейного захисту 
необхідно враховувати наступні загальні вимоги: 

− виховний і розвиваючий характер матеріалів і завдань, їх 
практичну спрямованість; 

− звертання тематики роботи гуртка, його форм і методів до 
різних сторін пізнавальної діяльності студентів: інтелектуальної 
(активний пошук, здогадка), емоційні (радість пізнання, переживання 
емоцій здивування, очікування нового успіху і т. д.), вольової 
(ініціативність, здібність до постановки і вирішенню задач, готовність 
довести справу до кінця); 

− творчий підхід до планування і реалізації задач, відсутність 
одноманітності і шаблонів у роботі; 

− наявність логічного зв’язку між окремими заняттями гуртка: 
опора на знання, уміння і навики, отримані студентами на заняттях. 

Участь у роботі гуртка добровільна. Проте слід добиватися 
утворення постійного складу гуртка, дотримання певних правил, 
регулюючих його діяльність. Вони виробляються спільно викладачем 
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і студентами і доводяться до відома всіх членів гуртка. Заняття 
проводяться раз на місяць. 

На першому занятті я ознайомлююся зі складом гуртка, 
пояснюю студентам, чим вони займатимуться, виявляю їхні інтереси, 
мотиви, що спонукали записатися саме в цей гурток. 

Мета і основний зміст роботи гуртка – це поглиблення, 
розширення і вдосконалення знань програмного матеріалу з 
релейного захисту: 

− Підвищення інтересу до релейного захисту, її ролі і 
значення в практичній діяльності релейщика. 

− Поглиблене вивчення теорії монтажу кіл вторинної комутації 
та експлуатації РЗА. 

− Розвиток пізнавального інтересу студентів, розширення їх 
кругозору. 

− Прищеплення любові й інтересу до майбутньої професії. 
− Розвиток умінь самостійно організувати навчальну роботу. 

 
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Козлов О.Л. 
Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14 
Вінницької міської ради» / Донецький національний університет 

імені Василя Стуса 
м. Вінниця, Україна 

На сьогоднішній день законодавство України у сфері 
професійного розвитку педагогічних працівників закладів загальної 
середньої освіти складається із наступних Законів України: «Про 
освіту» (2017), «Про загальну середню освіту» (1999), «Про 
професійний розвиток працівників» (2012). 

Невід’ємною частиною законодавства України є також 
документи, в яких визначена стратегія розвитку освіти, у тому числі 
професійного розвитку педагогів:  

− Концепція реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» 
на період до 2029 року (2016); 

− Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 
період до 2021 року (2013);  

− Галузева Концепція розвитку неперервної педагогічної 
освіти (2013);  

− Стратегія державної кадрової політики на 2012–2020 
роки (2012);  

− Типове положення про атестацію педагогічних 
працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України 
(2010); 
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− Положення про загальноосвітній навчальний заклад 
(2010) тощо. 

Згідно із Законом України «Про професійний розвиток 
працівників», основними напрямами діяльності роботодавців є: 
розроблення поточних та перспективних планів професійного 
навчання; визначення його видів, форм і методів; розроблення та 
виконання робочих навчальних планів і програм професійного 
навчання; організація професійного навчання; добір педагогічних 
кадрів та фахівців для проведення професійного навчання 
безпосередньо у роботодавця; ведення первинного та статистичного 
обліку кількості працівників, зокрема тих, які пройшли професійне 
навчання; стимулювання професійного зростання; забезпечення 
підвищення їх кваліфікації безпосередньо у роботодавця або в 
навчальних закладах, як правило, не рідше, ніж один раз на п’ять 
років; визначення періодичності атестації та організація її 
проведення; проведення аналізу результатів атестації та здійснення 
заходів щодо підвищення професійного рівня працівників [3]. 

Законом України «Про освіту» визначено:  
– потребу постійної самоосвіти вчителів, участь у 

програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші види і форми 
професійного зростання, як складових їх професійного розвитку, 
передбачено підтримку педагогів закладами освіти, в яких вони 
працюють;  

– різні види підвищення кваліфікації (навчання за 
освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних 
програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-
нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та 
форми (інституційна, дуальна, на робочому місці тощо) [2]. 

Законом «Про освіту» запроваджено добровільну 
сертифікацію педагогічних працівників, а Постановою Кабінету 
міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1190 «Про затвердження 
Положення про сертифікацію педагогічних працівників» [6] визначено 
її мету: виявлення та заохочення педагогічних працівників з високим 
рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками 
компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та 
сприяють їх поширенню. Згідно Положення сертифікація передбачає: 

1) експертне оцінювання професійних компетентностей 
учасників сертифікації шляхом вивчення практичного досвіду їх 
роботи, що організовується Державною службою якості освіти та її 
територіальними органами; 

2) самооцінювання учасником сертифікації власної 
педагогічної майстерності; 

3) оцінювання фахових знань та умінь учасників 
сертифікації шляхом їх незалежного тестування, що організовується 
Українським центром оцінювання якості освіти та регіональними 
центрами. 
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Концепція реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» 
на період до 2029 року» від 14 грудня 2016 р. № 988-р., затверджена 
розпорядженням Кабінету Міністрів України, визначила проведення 
докорінної та системної реформи загальної середньої освіти за 
напрямами, серед яких: запровадження нового принципу педагогіки 
партнерства, що потребує ґрунтовної підготовки вчителів за новими 
методиками і технологіями навчання, посилення мотивації вчителя 
шляхом підвищення рівня його оплати праці, надання академічної 
свободи та стимулювання до професійного зростання тощо [4]. 

Важливу роль в організації підготовки та підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів має Галузева концепція розвитку 
неперервної педагогічної освіти, затверджена наказом Міністерства 
освіти та науки України від 14 серпня 2013 року № 1176, яка 
визначила педагогічну освіту базовою для будь-якого фахівця, 
причетного до навчання, виховання, розвитку та соціалізації людини, 
а підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
важливою передумовою, що забезпечує проведення модернізації 
освіти на основі осмислення національного і зарубіжного досвіду [1]. 

Потребу у якісному поліпшенні освіти дорослих, діяльності 
закладів післядипломної педагогічної освіти, у вищих навчальних 
закладах, на базі яких здійснюються перепідготовка та підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників визначено в Національній 
стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Серед 
стратегічних напрямів розвитку освіти визначено підвищення 
соціального статусу педагогічних працівників; забезпечення 
доступності та безперервності освіти протягом усього життя [5]. 

Слід звернути увагу на той факт, що наразі питання 
професійного розвитку педагогів можна спостерігати й у регіональних 
програмам розвитку освіти. Так, у м. Вінниці створена Програма 
розвитку освіти м. Вінниці на 2013–2020 роки (затверджена рішення 
міської ради від 26.12.2012 № 1089, 27 сесія 6 скликання). У програмі 
розкриваються основні напрямки роботи з кадрами, зокрема: оцінка 
професійної компетентності керівника навчального закладу, кадрове 
забезпечення навчальних закладів, оновлення змісту і форм 
професійної діяльності педагогічних працівників, модернізація 
методичної роботи в закладі освіти тощо.  

Отже, в останні роки було прийнято низку нормативно-
правових документів, спрямованих на професійний розвиток 
педагогічних працівників. Водночас аналіз нормативно-правових актів 
свідчить, що, попри всю прогресивність цих документів для них все 
ще характерна суперечливість. Для вирішення проблем, що 
виникають у процесі управління професійним розвитком педагогів, 
потрібне подальше вдосконалення і розвиток правової бази.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ ВИКЛАДАЧЕМ ВИЩОЇ ШКОЛИ ПЕДАГОГІЧНИХ 

УМОВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО 
МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

Королюк Л.С. 
Технічний коледж Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя 
м. Тернопіль, Україна 

Викладач вищої школи серед інших завдань власної 
професійно-педагогічної діяльності має конкретне завдання – 
ефективно реалізувати педагогічні умови підготовки майбутніх 
фахівців до міжкультурної комунікації. До педагогічних умов 
означеної підготовки, на основі аналізу сучасних досліджень [1–5], 
слід віднести: 

1) наявність сприятливого мультикультурального 
середовища, яке сприяло б набуттю студентами досвіду 
міжкультурної комунікації, та ефективної дидактичної системи, 
структуру якої становлять: мета, принципи, зміст, методи, технології, 
засоби, організаційні форми навчання; 

2) поетапне ефективне адаптивне управління навчальною 
діяльністю студентів на усіх етапах навчальної діяльності: 
мотиваційному, пізнавальному, діяльнісно-аналітичному, 
рефлексивно-оцінному; 

3) домінування суб’єкт-суб’єктної взаємодії, оптимальне 
управління міжкультурними конфліктами на основі спільної 
продуктивної діяльності усіх суб’єктів освітнього процесу. 

Педагогічні умови можуть втілитися у життя, якщо в арсеналі 
викладача вищої школи буде чітка модель реалізації педагогічних 
умов підготовки майбутніх фахівців до міжкультурної комунікації. 
Аналіз досвіду викладачів Технічного коледжу Тернопільського 

http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/36816/
http://ru.osvita.ua/legislation/law/2231/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4312-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80/stru
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/344/2013
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1190-2018-%D0%BF
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національного технічного університету імені Івана Пулюя показує, що 
таку модель мають складати такі модулі:  

1) мотиваційний (глобальна мета підготовки майбутніх 
фахівців до міжкультурної комунікації, яка має конкретні цілі на 
кожному з етапів формування у студентів: а) знань про зміст, функції, 
структуру, закономірності й особливості міжкультурної комунікації; б) 
умінь і навичок управління міжкультурними конфліктами й ефективної 
міжкультурної комунікації; в) важливих для плідної співпраці з 
іноземцями якостей особистості);  

2) теоретико-методологічний (парадигми освіти – знаннєва, 
культурологічна, гуманістична; методологічні підходи, зокрема – 
системний, технологічний, культурологічний, комунікативно-
діяльнісний; принципи підготовки до міжкультурної комунікації, якими 
є, окрім загальнодидактичних, принципи толерантності, 
безконфліктної взаємодії, мультикультуральності змісту підготовки, 
критичного мислення);  

3) предметно-змістовий (компоненти готовності до 
міжкультурної комунікації – ціннісно-мотиваційний, концептуально-
гносеологічний, комунікативно-поведінковий);  

4) процесуальний, який передбачає застосування сучасних 
методів і технологій навчання [1, с. 35–42; 3], зокрема, дослідницьких 
(Case-study, «Ажурна пилка», «GRIT») і евристичних методів 
навчання («Критичний інцидент», «Панельна дискусія» тощо); 
ефективних дискусійних форм навчання на основі суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії під час аудиторної (проблемні лекції, семінари, практичні 
заняття) та позааудиторної діяльності (конференції, тренінги) [2, с. 
25–28; 3]; ефективних для підвищення рівня готовності до 
міжкультурної комунікації засобів навчання – фахової і навчальної 
літератури, візуальних, аудіо- та відео засобів, мільтимедіа);  

5) діагностичний (критерії, показники та рівні готовності 
фахівців до міжкультурної комунікації) [4, с. 73–79; 5, с. 13–15].  

Останній модуль модель реалізації педагогічних умов 
підготовки майбутніх фахівців до міжкультурної комунікації 
охарактеризуємо детальніше. Критерії та показники якості підготовки 
фахівців до міжкультурної комунікації передбачають сукупність ознак, 
що базуються на інтегративному розвитку емоційних, когнітивних, 
поведінкових умінь особистості студента, то серед критеріїв можна 
виокремити когнітивний, суб’єктний, діяльнісний.  

Рівень готовності до міжкультурної комунікації у складі 
концептуально-гносеологічного компонента визначають показники 
когнітивного критерію, серед яких: способи здобуття знань з 
міжкультурної комунікації та якість знань (повнота, гнучкість, 
оперативність). Повнота знань має прояв у набутті майбутніми 
фахівцями систематизованих знань за категоріями: міжкультурний 
конфлікт, міжкультурна комунікація, комунікативні засоби. Гнучкість 
знань характеризують уміння їх застосовувати у професійних 
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складних і нестандартних ситуаціях, використовувати креативність і 
творчість у вирішенні проблемних ситуацій. Використання знань з 
міжкультурної комунікації в стандартних професійних ситуаціях 
вимагає їхньої оперативності. 

У ціннісно-мотиваційному компоненті рівень готовності до 
міжкультурної комунікації можна визначити за суб’єктним критерієм. 
Показниками цього критерію є мотивація до набуття інформації, 
навичок і досвіду міжкультурної комунікації та рефлексивність 
суб’єкта у міжкультурній сфері комунікативної діяльності. 

Мотивація й рефлексія є необхідними умовами адаптивного 
управління навчальною діяльністю студента, оскільки на їх основі 
відбувається становлення майбутнього фахівця як суб’єкта 
професійної і навчальної діяльності, усвідомлення ним власних дій і 
позицій інших суб’єктів освітнього процесу.  

Мотивація залежить від вольових якостей особистості, рівня 
загальної культури, ціннісних орієнтацій, здатності до критичного 
усвідомлення ситуації. Рефлексивність є здатністю особистості 
усвідомлювати власну діяльність, її форми і зміст, їх критично 
аналізувати. Мотивація і рефлексія сприяють самоуправлінню і 
саморозвитку особистості впродовж подальшого життя. 

У комунікативно-поведінковому компоненті рівень готовності 
майбутніх фахівців до міжкультурної комунікації можна визначити за 
діяльнісним критерієм, показниками якого є здатність до управління 
міжкультурними конфліктами і культура мовлення в ситуаціях 
професійного спілкування. Ці показники досить повно відображають 
практичну і теоретичну готовність майбутніх фахівців до реалізації в 
професійному середовищі ефективної міжкультурної співпраці.  

Культура мовлення майбутніх фахівців в ситуаціях 
професійного спілкування характеризуються дотриманням 
літературних й етичних норм, комунікативною доречністю, 
виразністю. Дотримання літературних й етичних норм передбачає 
доцільне й коректне використання невербальних і вербальних засобів 
комунікації, опанування відповідно до цілей міжкультурної комунікації 
функціональними стилями мовлення, поведінка згідно правил 
етикету. Комунікативна доречність визначається точністю і логічністю 
мовлення, умінням відбирати оптимальні вербальні засоби з метою 
висловлення думки. Виразність дає можливість підтримувати інтерес 
і увагу партнера з комунікації, яку характеризують доступність і 
ясність мовлення (вміння обирати вербальні засоби для 
забезпечення його розуміння іншим), багатство лексики, яка свідчить 
про широкий кругозір і ерудицію фахівця, використання різних 
інтонацій і виразових засобів. 

Показники культури мовлення в ситуаціях професійного 
спілкування і здатність до управління міжкультурними конфліктами є 
відображенням особливостей практичного втілення набутих 
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студентом знань із міжкультурної комунікації, їх інтенсивність і 
дієвість у реальних професійних ситуаціях. 

Залежно від прояву сукупності виокремлених показників, 
готовність до міжкультурної комунікації майбутніх фахівців визначено 
за трьома рівнями: низький, середній, високий. 
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ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ 
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ 

Королюк Р.І. 
Технічний коледж Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя 
м. Тернопіль, Україна 

Для організації самостійної роботи студентів у Технічному 
коледжі Тернопільського національного технічного університету імені 
Івана Пулюя викладачами активно використовуються відкриті освітні 
ресурси й електронні підручники. 

Відкриті освітні ресурси (Open Educational Resources, OER) за 
визначенням ЮНЕСКО (2002 р.) є навчальними та науковими 
ресурсами, які існують у відкритому доступі або випущені під 
ліцензією, яка дозволяє їх безкоштовне використання й модифікацію 
третіми особами. 

Характерними особливостями відкритих освітніх ресурсів є: 
наукова, методична, навчальна спрямованість матеріалів; підтримка 
різних носіїв і форматів подання матеріалів; мінімальні обмеження у 
роботі з цими ресурсами; забезпечення безкоштовного доступу, 
використання, перерозподілу й обробки матеріалів іншими 
користувачами [1–5]. 
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Відкритими освітніми ресурсами є будь-які види суспільно 
доступних наукових і навчальних матеріалів, які розміщуються 
відповідно до «відкритих ліцензій» і дозволяють вільно 
використовувати ці матеріали будь-яким користувачам – 
модифікувати, копіювати, створювати на їх основі нові ресурси [1, с. 
171–173].  

Вперше відкриті освітні ресурси були застосовані у 2001 році, 
коли Массачусетським Технологічним Інститутом створено 
OpenCourseWare (MIT OCW) – Відкрите середовище курсів, яке 
дозволяє вільно використовувати інтернет-користувачам подані 
навчальні матеріали.  

Викладач вищої школи має розглядати відкриті освітні 
ресурси не тільки як модне сьогодні явище в освіті, а як абсолютно 
обов’язковий напрям для професійного саморозвитку й розвитку 
навчального закладу й освіти в цілому. Використання викладачем 
відкритих освітніх ресурсів стирає межі між неформальним і 
формальним навчанням, пропонує радикально нові підходи до 
поширення знань. Проекти, подані у відкритих освітніх ресурсах, 
дають можливість викладачу мати абсолютно безкоштовний доступ 
до якісних освітніх ресурсів, застосовувати інформаційні технології 
навчання [2, с. 29]. 

Викладач вищої школи має знати, що власні відкриті освітні 
середовища мають усі провідні університети світу, у яких розміщують 
освітні ресурси, до яких є доступ. Відкриті освітні ресурси, як правило, 
розміщені на веб-серверах університетів, які їх розробляли. Їх аналіз 
говорить про активні розробку та впровадження цих ресурсів у 
Америці та країнах ЄС [3, с. 254–256]. У більшості англомовних 
проектів пропонуються не класичні, а авторські курси, які стосуються 
сучасних наукових досягнень і користуються попитом серед молоді з 
інших зарубіжних країн. 

В організації самостійної роботи студентів у Технічному 
коледжі Тернопільського національного технічного університету імені 
Івана Пулюя викладачами пропонується студентам проходження 
деяких курсів з обов’язковою вимогою одержання сертифікату про їх 
проходження.  

Щодо застосування авторських електронних підручників, 
посібників, методичних рекомендацій, у нашому експерименті 
підтвердилася доцільність їхнього використання для підготовки 
майбутніх фахівців. Електронний підручник є сучасним засобом 
подання навчальної інформації при вивченні фахових дисциплін. Він 
є електронним освітнім ресурсом із систематизованим викладом 
дисципліни (її модулю), у якому на основі інформаційних технологій 
наведено звуковий, текстовий, графічний та інший навчальний 
матеріал (посилання на мультимедійні додатки; динамічне 
моделювання; ілюстрації; запитання для самоконтролю, матеріали 
для перевірки правильних відповідей), що забезпечує безперервність 
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і повноту дидактичного циклу відповідно до чинної програми та 
принципів навчання [1, с. 125–131; с. 171–173; 4]. 

Структура електронних підручників, посібників є 
підпорядкованою принципам модульного навчання, адже матеріал 
подається дозовано й за логікою гіперпосилань: 1) визначаються 
основний модуль і комплексна дидактична мета; 2) уточняються 
інтегральні цілі та відповідні їм міні-модулі; 3) будується структура 
модульної програми (логічний граф); 4) у кожній інтегральній 
дидактичній меті визначається структура проміжних цілей; 5) на 
основі структури проміжних цілей будується структура конкретного 
модуля (логічний  
граф) [5, с. 349–352].  

Для розробки та подальшого впровадження власного 
електронного підручника, викладач вищої школи має уточнити мету 
навчального курсу, визначити споживачів цього електронного 
продукту, навчальні завдання, які з допомогою електронного 
підручника будуть розв’язуватися, хто їх розв’язуватиме. Розробка 
сучасного електронного підручника вимагає від викладача вищої 
школи додаткового аналізу змісту навчальної дисципліни, яка у ньому 
представлена, з позицій типу зворотного зв’язку, лінійності чи не 
лінійності структури, різновидів додаткового програмного 
забезпечення для роботи з графікою, відео-, аудіо- та іншими 
форматами, форми представлення модулів курсу на екрані монітора, 
матеріалів візуальної підтримки, анімації, відео, глосарію і тесту для 
самоперевірки [1, с. 171–173; 5, с. 349–352]. 

Студенти у домашніх умовах проходять пробне тестування, 
що дає можливість попередити типові помилки та забезпечити 
часткове розуміння і запам’ятовування основних положень 
навчальної дисципліни. 

Викладач має передбачити використання власного 
електронного підручника на мобільних пристроях. Це дає можливість 
візуалізації матеріалу як на широкий загал через мультимедійний 
проектор, так і в індивідуальному порядку, що дозволяє вибудовувати 
індивідуальні траєкторії навчання, впроваджувати технології m-
learning, e-learning, b-learning. 

Зміст електронного підручника з дисципліни має відповідати 
сучасним уявленням про цю галузь науки. Постійний розвиток 
інформаційних технологій зумовлює зміни у змісті й підходах до 
навчання. Це вимагає постійного оновлення змістової частини 
електронного підручника – оновлення узагальнюючих моделей, схем, 
таблиць, які б демонстрували основні ідеї навчальної дисципліни. 

Отже, педагогічною метою застосування електронних освітніх 
ресурсів є: аудиторна лекція для самонавчання; пропедевтичне 
ознайомлення з лекційним матеріалом; самоконтроль тощо.  

Самонавчання через повторне прослуховування навчального 
матеріалу аудиторної лекції є найпростішим способом – лекцію 
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викладач записує на цифрову відеокамеру без комп’ютерної обробки. 
Цей формат електронного навчального засобу викликає нарікання, 
оскільки студент як суб’єкт навчання не може ставити запитання 
викладачу [1, с. 171–173]. 

Пропедевтичне ознайомлення з лекційним матеріалом 
викладач може забезпечити через надання електронного комплексу у 
текстовому форматі, Word-копії цифрового опорного конспекту 
лекційного матеріалу. Студент на заняття може прийти з 
роздрукованим текстом та підготовленими ним запитаннями. 
Повністю читати лекційний матеріал в аудиторії тепер уже немає 
потреби – викладач викладає головні тези і відповідає на запитання, 
які виникли у студентів під час пропедевтичного вивчення лекційного 
матеріалу. Такий підхід дуже ефективний, коли потрібно охопити 
великий обсяг матеріалу за невеликий проміжок часу.  

Таким чином, для розробки та впровадження відкритих 
освітніх ресурсів у підготовку фахівця викладачу варто уточнити 
навчальні завдання, які з його допомогою будуть розв’язуватися, 
мету навчального курсу, споживачів електронного продукту тощо. 
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ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ  
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ЗВ’ЯЗКУ 

Литвин А.М. 
Полтавський університет економіки і торгівлі 

м. Полтава, Україна 
У педагогічній діяльності викладач вищої школи має 

ефективно формувати інформаційну культуру особистості 
майбутнього фахівця зв’язку. Педагогічними умовами означеної 
підготовки, як засвідчує аналіз сучасних досліджень [1–5], є: 
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− урахування якісного рівня наявної «вхідної» 
інформаційної культури особистості студента; 

− більш ефективне використання набутих знань, вмінь та 
навичок, які представлені «вхідною» інформаційною культурою 
особистості; 

− гармонійне поєднання індивідуальних і колективних 
форм навчальної діяльності, на основі застосування модульної 
організації змісту навчального матеріалу і програмних засобів 
сучасної педагогічної інформатики; 

− профільна конкретизація інструментальних навичок і 
загальнотеоретичних знань, одержаних під час вивчення дисципліни 
«Інформатика»;  

− організація міждисциплінарної взаємодії упродовж всіх 
етапів навчально-педагогічної діяльності з реалізації завдань 
формування «базової» інформаційної культури особистості студента. 

Критеріями визначення якості підготовленості викладачів 
вищої школи формувати інформаційну культуру особистості 
майбутнього фахівця зв’язку були взяті складники професійної 
компетентності: професійно важливі риси характеру, 
психофізіологічні якості знання, вміння, навички [1, с. 132]. Л. Лебедик 
у структурі професійної компетентності викладача вищої школи 
виділяє такі основні компоненти: мотиваційно-ціннісний; когнітивний 
(знання); система професійно важливих якостей; система здібностей 
викладача (педагогічних і здібностей вченого); афективний (здатність 
до емоційно-вольової регуляції поведінки, позитивне емоційно-оцінне 
ставлення до предмета (інформатики) і його важливості в процесі 
професійної підготовки майбутніх фахівців); конативний (уміння, 
навички, педагогічна техніка, поведінка) [1, с. 132]. 

Підготовка викладачів вищої школи до формування 
інформаційної культури особистості майбутнього фахівця зв’язку із 
застосуванням навчання в мережі Інтернет, на думку автора, істотно 
відрізняється від традиційної підготовки, зважаючи на 
організованість, інтерактивну взаємодію студентів з викладачами, 
незалежність від розміщення суб’єктів у просторі і часі [1, с. 133]. 
Викладач вищої школи кожен та всі учасники навчання повинні мати 
комп’ютери і вихід у мережу. За допомогою мережі Інтернет можна 
ефективно засвоїти навчальні модулі, які містять електронні 
підручники, віртуальні лекції, семінари, практичні заняття, запитання 
для контролю і самоконтролю засвоєння знань, що формує 
інформаційну культуру особистості [1, с. 133; 2, с. 29–63; 3, с. 130–
132; 5, с. 23–28].  

Підготовка викладачів вищої школи через навчання в мережі 
забезпечує якісне виконання функцій, що формує інформаційну 
культуру особистості:  
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− інформаційної (розкриває зміст навчання, викладений у 
друкованій формі і за допомогою всіх можливих засобів 
мультимедіа);  

− управління фаховою підготовкою студента (є засобом 
планування і реалізації фахової підготовки);  

− стимулювання (підвищує зацікавленість студентів 
навчальним матеріалом, закріплює, стимулює можливостями його 
використання у професійній діяльності, сприяє виробленню навичок 
роботи з ресурсами Інтернет, додатковою літературою, довідниками 
тощо);  

− вправ і самоконтролю (забезпечує міцне і стійке 
засвоєння знань і вмінь інформаційної культури, що досягається за 
допомогою повторень, вправ, систематизації, контролю і 
самоконтролю);  

− раціоналізації (економить час і сили студентів і 
викладача у неконтактний і контактний періоди навчання);  

− світоглядної функції (передбачає розвиток у студентів 
творчого мислення, наукового світогляду, культури професійної 
діяльності, цілісного ставлення до наукових знань і на основі всього 
цього формування емоційно-мотиваційної сфери й інформаційної 
культури особистості) [1, с. 133–134]. 

На думку В. Стрельнікова, в освіті кожен з етапів розвитку 
комп’ютерних програм (систем) навчального призначення переважно 
визначався не дидактикою, а новими технічними можливостями 
комп’ютерів, які відігравали роль звичайних технічних засобів. За 
кордоном цей напрямок одержав назву Computer Assistant Learning. 
Тепер, з появою персональних комп’ютерів, є могутній імпульс для 
створення навчальних систем, що покликані навчати (у межах певної 
кількості навчального матеріалу) без допомоги людини. Це значить, 
що комп’ютерна система має виконувати функції управління 
навчальною діяльністю (Tutoring Systems) [3, с. 132]. 

Цікаву форму підготовки викладача вищої школи на курсах-
тренінгах пропонує В. Стрельніков [4, с. 254], на яких викладач має 
засвоїти систему інтенсифікації навчання з допомогою комп’ютера. 
Як стверджує автор, дана система «поєднує» цифровий світ 
електронних комп’ютерних мереж із мозком людини – найбільш 
дивним «комп’ютером», який створила природа. Беззаперечно, лише 
навчившись сам, викладач може навчити студентів вчитися по-
новому, формувати інформаційну культуру особистості. Система 
інтенсифікації навчання пропонує досягти поєднання комп’ютера з 
резервними можливостями студента до навчання. Важливо створити 
середовище, в якому можливий запуск процесу адаптації 
професійних умінь і навичок до навантажень в електронному 
навчанні [4, с. 254–255]. 

У результаті авторських курсів підвищення кваліфікації 
викладачів «у один момент» весь заклад освіти стає відповідним 
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новому світові медіатехнологій, у якому вперше виростає нове 
«цифрове» покоління. Автор також застерігає, що це «не легкий і 
приємний спосіб, який гарантує отримання результатів із 
мінімальними зусиллями», а досить жорсткий вид тренінгу [4, с. 255]. 
Максимально ефективний тренінг професійно-педагогічних умінь і 
навичок автора кидає виклик будь-якому коли-небудь існуючому 
тренувальному методу. 

Курси з електронного навчання мають ґрунтуватися на 
найсучасніших світових наукових дослідженнях у галузі психології, 
педагогіки, філософії, інформатики, логіки, фізіології, менеджменту та 
інших суміжних наук. Викладачі в результаті курсів починають діяти 
за принципами максимально ефективної системи інтенсифікації 
навчання, відразу відчувають зміни у своєму професійному 
світосприйманні і результатах роботи [4, с. 255]. 

Після курсів підвищення кваліфікації з електронного навчання 
викладач зможе формувати інформаційну культуру особистості 
майбутнього фахівця зв’язку, ефективно передавати власні «рутинні 
функції» комп’ютеру, зберегти й примножити власне здоров’я, стрімко 
нарощувати професійно-педагогічні уміння і навички на новому 
(науковому) рівні та одержувати задоволення від праці, відчути смак 
справжнього професійно-педагогічного зростання, отримати 
результат у короткий термін, швидко і якісно. 
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ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 22 листопада 2018 р. / редкол. : І. Г. 
Передерій, О. Є. Гомотюк та ін. Полтава : ПолтНТУ, 2018. С. 23–28. 
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ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ 

Науменко Л.О. 
Хорольський агропромисловий коледж 

Полтавської державної аграрної академії 
м. Хорол, Україна 

Важливо здійснити аналіз науково-теоретичного підґрунтя 
проблеми формування управлінської компетентності майбутніх 
викладачів в умовах магістратури, охарактеризувати структуру 
управлінської культури майбутніх викладачів. Управлінська культура 
викладача розглядається через комунікативну, інтелектуальну, 
емоційно-вольову сфери особистості [1–5]. 

Управлінська діяльність потребує від викладача виконання 
розмаїття розумових операцій (синтез, аналіз, порівняння, 
абстрагування, узагальнення тощо), що вимагають гнучкості, 
критичності, продуктивності, креативності мислення, аналітичних 
здібностей; їх формування відбувається в процесі оволодіння 
системою знань різних навчальних дисциплін і методів наукового 
пізнання, які виявляються в сформованості професійного мислення 
викладача та забезпечують процеси прийняття абсолютно 
аргументованих рішень, оригінальних, нестандартних підходів до 
розв’язання управлінських проблем. 

Розвинена комунікативна сфера особистості викладача 
забезпечує культуру управлінської поведінки під час вирішення 
конфліктних ситуацій, дозволяє налагодити рівні, доброзичливі 
взаємовідносини. 

У процесі опанування майбутніми викладачами культурою 
роботи з інформацією розвиваються творчі й аналітичні здібності, 
фахове мислення, зокрема такі його параметри, як критичність, 
гнучкість, є доцільним і необхідним виокремити інформаційний 
компонент управлінської культури. 

Сучасні викладачі мають володіти культурою проведення 
досліджень, яка забезпечує їх залучення в дослідницьку діяльність, 
результатом чого є отримання додаткового фахового знання, 
зокрема відпрацювання нових способів її реалізації тощо. Тому 
виокремлюємо дослідницький компонент управлінської культури. 
Робота викладача передбачає проведення численних досліджень: 
соціальних (розробка систем професійного навчання, адаптації, 
мотивації студентів та складання відповідних планів, програм тощо); 
психологічних (діагностика рівня згуртованості колективу, мотивів 
праці студентів та розробка відповідних заходів за її результатами) та 
ін. [4, с. 22]. Організовуючи їх, викладачі здобувають необхідну 
інформацію, аналізують її, що уможливлює прийняття 
обґрунтованого, виваженого управлінського рішення. 
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Формування культури дослідницької діяльності має 
відбуватися під час виконання студентами різноманітних 
дослідницьких завдань фахового спрямування, розв’язання яких 
вимагають уміння синтезувати, аналізувати, порівнювати, 
формулювати визначення, виокремлювати основне, узагальнювати, 
характеризувати явища, доводити тощо. Вирішення означених 
завдань актуалізує міждисциплінарні зв’язки, активізує пізнавальну 
діяльність, сприяє оволодінню досвідом інформаційної, дослідницької 
діяльності. У студентів у процесі дослідницької роботи формується 
інформаційна культура, оскільки вони оволодівають уміннями 
аналізу, відбору, систематизації значної за обсягом інформації, тому 
важливо передбачити виконання дослідницьких завдань студентами, 
із використанням сучасних інформаційних технологій, вирішення яких 
потребує пошуку додаткової нової інформації (науково-періодичні 
видання, інтернет-ресурси); індивідуальних науково-дослідних 
проектів, що передбачають також цілеспрямований аналіз, пошук, 
обробку, систематизацію інформаційних ресурсів [4, с. 22]. 

Велику цінність для роботи має володіння викладачем 
культурою комунікативної діяльності: мовлення, спілкування, 
поведінки, розв’язання конфліктів тощо. Слід виокремити 
комунікативний компонент управлінської культури, що містить 
культуро-зорієнтований поряд із фаховим когнітивно-операційним 
досвідом, а саме: знання вимог спілкування і соціальних норм, 
навичок і умінь налагоджувати ефективні комунікації, запобігати й 
регулювати конфліктні ситуації, а також володіння етикою 
комунікативної поведінки, мовою (іноземними, державною), 
мовленням (коректність, грамотність, відсутність сленгу, жаргонів 
тощо).  

Уже під час навчання в магістратурі майбутні викладачі 
повинні здобути фаховий досвід комунікативної діяльності за 
допомогою: подолання бар’єрів та перешкод спілкування, розв’язання 
завдань, спрямованих на встановлення у групі конструктивної 
взаємодії, оволодіння мистецтвом слухання співрозмовника; 
дискусійного обговорення і групового розв’язання проблемних 
завдань; виконання вправ, які передбачають відпрацьовування 
професійного коректного мовлення тощо.  

Формуванню комунікативної складової управлінської культури 
сприяє виконання навчальних завдань, що передбачають ситуації 
морального вибору; штучно створені конфлікти, які потребують їх 
розв’язання з позиції третьої особи та спрямовані на оволодіння 
ефективним спілкуванням з людьми, способами і прийомами 
вирішення професійних завдань з урегулювання конфліктів, 
технологією ведення бесід, переговорів, прийомами конструктивної 
критики,  
тощо [4, с. 22–23]. Ефективними є діалогічні і дискусійні форми 
організації занять, основною структурною одиницею яких є метод 
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«запитання-відповідь». Ефективність застосовуваних викладачем 
методів навчання залежить від його вміння ставити питання перед 
студентами. 

Формування організаторських і комунікативних здібностей 
магістрантів сприяє урізноманітнення завдань комунікативно-
конфліктологічного характеру, поєднання в них культуро-
зорієнтованого і фахового контекстів. Означені завдання значно 
посилюють мотиви навчання, підвищують пізнавальний інтерес, 
допомагають усвідомити вагомість у роботі з людьми культури 
комунікативної діяльності та інтеріоризувати її як професійну цінність. 
Невід’ємною частиною процесу формування управлінської культури  
майбутнього викладача є виховна робота, організація спортивних, 
культурно-масових, наукових заходів, організація у позанавчальний 
час науково-дослідної роботи студентів тощо [4, с. 23]. 

Навчально-виховний процес майбутніх викладачів в умовах 
магістратури має бути тим середовищем, у якому його особистість 
набуває довершеного творчого розвитку за умов налагодженої 
взаємодії, плідної співпраці з викладачами та іншими студентами. 
Важливо вирішувати фахово-орієнтовані ситуаційні завдання, що 
вимагають генерації ідей, використання оригінального, творчого 
підходу щодо їх вирішення, створення можливостей перенесення у 
нові ситуації набутих студентами знань через формулювання їх як 
проблемних, нетипових, наближених до практики. Майбутні 
викладачі, опановуючи культуру інноваційної діяльності, 
оволодівають інноваційними методами, фаховими культуро-
зорієнтованими знаннями, технологіями роботи, алгоритмом творчого 
пошуку, водночас розвиваються креативність, оригінальність 
мислення, посилюється науково-пізнавальна і навчальна активність; 
окреслюється як професійна цінність усвідомлена студентами 
значущість інноваційних аспектів управління, відповідні мотиви 
стають більш усвідомленими [4, с. 23].  

Перспективи подальших розвідок у напрямі формування 
управлінської компетентності майбутніх викладачів в умовах 
магістратури передбачають вивчення нормативно-правового 
підґрунтя і розробки навчально-методичного забезпечення 
управлінської підготовки майбутніх викладачів із метою пошуку 
способів формування високого рівня їхньої управлінської культури. 

Література 
1. Лебедик Л.В. Моніторинг якості системи підготовки та підвищення 

кваліфікації викладачів вищої школи. Використання технологій менеджменту 
якості в управлінні закладами освіти : збірник матеріалів ІІ регіональної науково-
практичної конференції, м. Тернопіль, 20 листопада 2018 р. / укладачі : Р.С. Брик, 
Т.Г. Дідух. Тернопіль, 2019. С. 35–42. 

2. Лебедик Л.В. Формирование общих и профессиональных 
компетенций магистра экономики как будущего преподавателя. Теоретико-
методические основы внедрения компетентностного подхода в высшей школе : 
монография / под ред. д.пед.н., проф. В.Ю. Стрельникова. Харьков : Издательство 
Иванченко И.С., 2018. С. 167–177. 



152 

3. Стрельніков В. Ю. Критерії якості підготовки фахівців у закладах 
освіти. Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами 
освіти : збірник матеріалів ІІ регіональної науково-практичної конференції, м. 
Тернопіль, 20 листопада 2018 р. / укладачі : Р.С. Брик, Т.Г. Дідух. Тернопіль, 2019. 
С. 73–79. 

4. Стрельніков В.Ю. Розвиток управлінської культури майбутніх 
менеджерів в умовах магістратури. Імідж сучасного педагога. 2018. № 5 (182). C. 
21–24. 

5. Стрельников В.Ю. Философские основы проектирования 
дидактических систем в русле компетентностного подхода. Теоретико-
методические основы внедрения компетентностного подхода в высшей школе : 
монография / под ред. д.пед.н., проф. В.Ю. Стрельникова. Харьков : Издательство 
Иванченко И. С., 2018. С. 9–28. 

 
ЕКСКУРСІЯ НА ПІДПРИЄМСТВО – ВАЖЛИВИЙ ВИД 

НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 
Пєшков В.І. 

Слов’янського енергобудівного технікуму 
м. Слов’янськ, Україна 

Інноваційні дидактичні пошуки побудови навчального процесу 
в сучасній педагогіці ґрунтується на пошуково-навчальній діяльності, 
яку можна спрямувати на організацію набуття студентом нового 
власного досвіду на основі досліджень, спостережень та дискусій.  

Перехід до нових форм економічного життя, вимоги науково-
технічного і загальнокультурного прогресу, вдосконалення технологій 
зумовлюють пошук досконалішої системи підготовки кадрів, зокрема, 
підготовки молодших спеціалістів для ефективної діяльності в 
енергетиці та будівництві. 

Для подальшого підвищення і поглиблення підготовки 
студентів мною здійснюється такий вид позааудиторної роботи як 
екскурсія. У сучасних умовах джерела інформації різноманітні – це 
підручники, технічна література, наукові періодичні видання, 
комп’ютерна мережа-інтернет тощо. Але важливе значення в цьому 
процесі належить екскурсії, яка збагачує світогляд студента та 
формує його життєвий досвід для подальшої роботи.  

На всіх етапах підготовки молодшого спеціаліста велике 
значення має формування професійних інтересів, підвищення 
інформованості про обрану професію. Тому важливе місце в цьому 
процесі належить виробничій екскурсії.  

Під час проведення такої екскурсії студенти повинні вчитись 
усвідомлювати і ставити проблеми, розвивати спостережливість і 
аналітичний підхід до подій, які мають місце у сфері їх майбутньої 
професії.  

Виробничі екскурсії передбачають створення умов для 
наближення змісту навчальних дисциплін до реального життя, 
спостереження студентами процесів життєдіяльності суспільства, 
посилення практичної та професійної спрямованості навчально-
виховного процесу. 
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Відомо, що людина почуває себе успішно і впевнено в житті 
тоді, коли вона досягає найвищого професійного рівня та одержує 
задоволення від своєї роботи.  

Екскурсія – цілеспрямований, наочний процес пізнання 
оточуючого середовища, який будується з використанням заздалегідь 
підібраних об’єктів, що знаходяться в умовах виробництва, і 
відбувається під керівництвом кваліфікованого спеціаліста-
екскурсовода відповідно за обраною тематикою. 

Кожна екскурсія представляє особливий процес діяльності, 
суть якої обумовлена конкретними закономірностями (тематичність, 
цілеспрямованість, наочність, емоційність тощо). 

Під час екскурсії екскурсоводи (провідні спеціалісти 
підприємства) допомагають студентам побачити об’єкти, на основі 
яких розкривається тема – перше завдання, почути про ці об’єкти 
необхідну інформацію – друге завдання, відчути велич подвигу, 
значення історичної події – третє завдання, оволодіти практичними 
навичками самостійного спостереження (тобто формування вміння 
бачити) – четверте завдання. 

Заздалегідь підібрані об’єкти показу, які студенти вивчають 
на місці їх розташування, що є матеріальною основою екскурсії. 
Матеріал екскурсії, професійна майстерність екскурсовода надають 
можливість студентам аналізувати, робити власні висновки. При 
цьому активними помічниками екскурсовода виступають автори 
екскурсії (викладачі загальноосвітніх предметів, спеціальних 
дисциплін, класні керівники груп).  

Екскурсовод демонструє об’єкти, забезпечує чіткий порядок їх 
спостереження. Студенти зайняті сприйняттям та осмисленням 
побаченого. Питання у них з’являться вже після того, як будуть 
проаналізовані отримані враження. Подібний варіант проведення 
екскурсії можливий у висококваліфікованій і згуртованій групі. 

Таким чином, одним із завдань екскурсії є виховання у 
студентів позитивне ставлення до теми екскурсії, діяльності 
історичних осіб, подій, фактів в цілому і надання їм своєї власної 
оцінки. 

На сучасному етапі екскурсія виступає як щось закінчене, 
цілісне, таке що має свої специфічні функції і ознаки, своєрідну 
індивідуальну методику. У значній мірі вона збагатилася за змістом, 
формами проведення і методикою вивчення матеріалу, вона 
характеризується як невід’ємна частина ідейно-виховної роботи. 

Екскурсії можуть конкретизувати вже наявні знання, надавати 
нові, розвивати вміння розуміти явища з життя, підсилювати інтерес 
до того, що вивчається в кабінетах технікуму.  

Для студентів молодших курсів технікуму – екскурсія дає 
можливість розвинути здатність і навички бачити витвори мистецтва, 
явища природи, історичні події різних часів.  
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Для студентів старших курсів – виробничі екскурсії 
спрямовані на те, щоб вони давали знання і можливість 
ознайомитись новими технологіями, устаткуванням електростанцій, 
підстанцій та промислових підприємств.   

Невід’ємною складовою організації навчальної екскурсії є 
інструктаж з ознайомлення студентів з об’єктом спостереження, 
підготовка необхідних матеріалів для екскурсії. Обов’язковою умовою 
проведення екскурсії є цільовий інструктаж студентів із техніки 
безпеки, правил поведінки під час переходу чи проїзду до місця 
екскурсії та її проведення. У журналі з техніки безпеки кожний студент 
ставить свій підпис про отриманий інструктаж.  

Таким чином, широке коло об’єктів показу, багатопланова 
тематика, професійна майстерність спеціаліста-екскурсовода 
дозволяє екскурсії виконувати певні функції, кожна з яких грає велику 
роль у вихованні і закріпленні теоретичних знань студентами під час 
навчання у стінах технікуму. 

 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 
Пєшкова Л.А. 

Слов’янського енергобудівного технікуму 
м. Слов’янськ, Україна 

«Патріотичне виховання – це сфера 
духовного життя, яка проникає в усе, 
що пізнає, робить, до чого прагне,    
що любить і ненавидить людина,  
що формується» 

В.О. Сухомлинський 
Патріотизм – одне з найбільш глибоких людських почуттів, 

яке включає відданість і любов до Батьківщини, до свого народу, 
гордість за їхнє минуле й сьогодення, готовність до її захисту. Це 
почуття є одним із найважливіших духовних надбань особистості. 
Воно характеризує вищий рівень розвитку особистості й 
проявляється в її активній діяльності, самореалізації на благо 
Батьківщини, бо патріотизм – це поєднання знань, почуттів і дій. 

Виховання патріотизму сьогодні, як ніколи, актуально, і не 
тільки для системи освіти, а й для держави в цілому. Саме зараз ми 
повертаємося до споконвічних цінностей: утвердження первинності 
любові до Батьківщини і людей, духовності, моральності, бережного 
ставлення до природних скарбів і національних надбань нашого 
народу тощо.  

Актуальність національно-патріотичного виховання в Україні 
зумовлюється: 

– Потребою державотворчих процесів. 
– Процесом відродження нації. 
– Потребою збереження системи культурно-історичних 

цінностей своєї нації, які передаються з покоління в покоління у 
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вигляді мови, звичаїв, традицій, обрядів, фольклору, духовності та 
філософії.  

Метою національно-патріотичного виховання є становлення 
свідомого громадянина-патріота України, демократа і гуманіста. 

Сьогодні зростає увага до виховання засобами музеїв, 
театральної педагогіки, дитячого та юнацького спорту, гурткової 
роботи. Створюються реальні умови для прояву творчих здібностей 
молодих людей. Сучасна молодь добре інформована щодо процесів 
в різних сферах науки, техніки, соціального життя; динамічно 
оволодіває сучасними комунікаційними технологіям. Серйозною 
перешкодою національно-патріотичному вихованню сьогодні є 
складна соціально-економічна ситуація в Україні, яка призвела до 
небаченого майнового розшарування суспільства, шахрайства, 
рейдерства, зростання злочинності, породила розчарування частини 
людей, особливо молоді, спровокувала або стимулювала масовий 
виїзд громадян на заробітки в зарубіжні країни.  

Усе це ускладнює  умови для розвитку національно-
патріотичного виховання як пріоритетної сфери соціального життя 
країни, підвищення його статусу та розвитку потенціалу, досягнення 
якісно нових результатів у духовно-моральному вихованні 
підростаючого покоління.  

Не зважаючи не складні обставини, що склалися в Україні 
сьогодні, викладачів циклової комісії соціально-економічних 
дисциплін технікуму. Плідно працюють у напрямку національно-
патріотичного виховання серед студентської молоді, де основними 
формами роботи слід виділити: 

− Посилення державно-патріотичної спрямованості у 
викладанні предметів та дисциплін загальноосвітнього циклу: відкриті 
заняття: з історії України  «Слов’янськ в часи АТО» викладач 
Л. Пєшкова (заняття проводилося у краєзнавчому музеї за участю 
представника військової частини), з правознавства «Основи 
кримінального права» викладач О. Ткачов (заняття проводилося у 
музеї національної поліції міста). 

− Відзначення державних свят як способу піднесення 
національно-патріотичних почуттів студентів. 

− Розробка сценаріїв та проведення заходів, присвячених 
визначним особистостям, подіям, датам вітчизняної історії 
(Революція Гідності, День жалоби за Небесною сотнею, День 
Соборності та ін.). 

− Екскурсійно-туристична робота гуртків (розробка 
екскурсійних маршрутів, схем історичних та пам’ятних місць міста, 
району, області, України) викладач В. Шевельов («Слов’янськ з ХVII 
по ХХ століття»). 

− Проведення зустрічей з діячами сучасної культури, 
мистецтва, науки, видатними спортсменами, представниками 
силових структур (поліція, МНС, в/ч 3035 та ін.). 
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− Важливими для пробудження національної свідомості є й 
такі заходи, як участь у регіональних конкурсах «Сіверський Донець 
очима молоді», участь у регіональному конкурсі творчих робіт «Герої 
серед нас» (участь випускників технікуму в захисті територіальної 
цілісності України), «Герої серед нас – 2» (внесок випускників у 
розбудову технікуму, рідного краю), участь у регіональних 
студентських науково-практичних конференціях «Українська 
революція – 100 років (1917 – 1921)». 

Отже, без любові до своєї Батьківщини, без утвердження 
патріотичної свідомості, ідеї нації як політичної спільноти, об’єднаної 
історичною долею, державною мовою, інститутом громадянства, без 
визнання гідно ва, без продукування й культивування системи 
ціннісних орієнтацій загальноцивілізованого характеру у сфері не 
лише культури, освіти, науки, але й економіки та політики, годі 
сподіватися на динамічну трансформацію української патріотичної 
молоді в суспільстві.  

За великим рахунком, виховання патріотизму – це виховання 
душі, яка виражається в глибоко індивідуальних, особистих 
переживаннях, думках, прагненнях, потребах, вчинках. Виховання 
душі у молоді потребує щирості і любові до неї, дбайливої мудрості і 
безкінечного терпіння.  
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ПРО ПИТАННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ  ВИКЛАДАЧІВ  

ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 
ІННОВАЦІЙНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Руденко Т.І. 
Бахмутський коледж транспортної інфраструктури 

м. Бахмут, Україна 
Сучасний етап розвитку суспільства характеризується 

динамічними інноваційними перетвореннями в усіх сферах 
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життєдіяльності людства, у тому числі й освіті. Це зумовлено 
спрямуванням соціально-економічного розвитку України на 
європейські стандарти, що передбачають якісне оновлення освіти. 
Євроінтеграційні процеси в системі сучасної освіти в Україні сприяють 
посиленню уваги до рівня підготовки педагогічних кадрів [4]. 

Потреба в інноваційній спрямованості педагогічної діяльності 
в умовах розвитку освіти покликана необхідністю оновлення 
організації навчально- виховного процесу в освітніх закладах. 
Інноваційні педагогічні технології стають типовим явищем 
освітянської практики, а готовність до професійної діяльності в 
інноваційному освітньому середовищі – вимогою до всіх педагогів. Це 
формує соціальне замовлення на нові підходи в системі освіти, нове 
ставлення педагога до своєї діяльності. З огляду на це основним 
напрямом органів управління освітою та вищих педагогічних 
навчальних закладів стає підготовка нинішніх і майбутніх учителів і 
викладачів до професійної діяльності в інноваційному освітньому 
середовищі, котрі здатні творчо мислити, працювати з суспільством 
та в суспільстві, сприяти мобільності й співпраці в Європі, розвивати 
міжкультурну повагу та розуміння, поєднувати повагу й обізнаність 
про різноманітність культур. Особливої уваги потребує проблема 
професійної підготовки вчителя-філолога до професійної діяльності в 
інноваційному освітньому середовищі [4]. 

Проблема використання інноваційних технологій навчання в 
повсякденній практиці та під час професійно-педагогічної підготовки 
майбутніх учителів (викладачів) філологічних дисциплін, зокрема 
українознавчих, досить актуальна та є предметом дослідження 
вчених-теоретиків і вчителів-практиків. Варто констатувати, що дана 
проблема розглядалася в різних аспектах: від упровадження 
педагогічних інновацій у освітній процес (Л. Березівська, В. Ільченко, 
Р. Чуйко, О. Шапран, Ю. Шапран, П. Шепет та ін.) і творчого 
зростання педагога в умовах інноваційної діяльності (Л. Базиль, 
Л. Ващенко, Л. Даниленко, І. Зязюн, А.  Крохмаль, А. Пригожин, 
О. Семеног, В. Семиченко, С. Сисоєва) до проблеми підготовки 
майбутніх учителів-філологів до інноваційної діяльності (М. Байда, 
С. Вавіліна, Н. Гальскова, Н. Гойдош, О. Гончарова, О. Дуплійчук, 
Н. Зарічанська, Т. Коваль, Т. Подобєдова та ін.). 

Доцільно зазначити, що особливе місце в структурі 
особистості майбутнього педагога займає мотиваційна сфера – 
система потреб і пов’язаних з ними  мотивів. Саме вони, як відомо, 
обумовлюють цілеспрямовану поведінку людини й виступають, на 
думку С. Сисоєвої, «пусковим механізмом» [2]. Саме через це слід 
говорити не лише про номінативне вивчення необхідних дисциплін 
майбутніми фахівцями, що є, по суті, відтворюючою методикою з 
елементами додавання творчих і пошукових методів, а й про 
знайомство з проблемами, що виникають в практиці. Пошук шляхів 
вирішення проблем мотиваційно спрямовуватиме майбутніх педагогів 
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на повну реалізацію власного творчого потенціалу, на процес 
постійного збагачення досвідом, у тому числі й досконале 
впровадження в роботу інноваційних технологій навчання. 
Мотиваційно-ціннісний компонент готовності відображає 
спрямованість особистості майбутнього вчителя(викладача) на 
розв’язання проблем, пов’язаних із засвоєнням та відображенням 
інтерактивної технології у своїй педагогічній діяльності.  

Говорячи про фахову підготовку викладачів філологічних 
дисциплін, не можна оминути низку суперечностей між вимогами в 
модернізації сучасної освіти на інноваційних засадах та недостатнім 
рівнем готовності вчителів(викладачів) філологічних спеціальностей 
до розв’язання цієї проблеми; потребою освітніх закладів у науково-
методичному розв’язанні проблеми підготовки вчителів(викладачів) 
філологічних спеціальностей до професійної діяльності в 
інноваційному освітньому середовищі та наявним станом розв’язання 
цієї  проблеми в психолого-педагогічній науці й практиці педагогічних 
навчальних закладів. Разом із тим, з-поміж значної кількості наукових 
досліджень із педагогічної інноватики немає праць, у яких 
розглядається проблема підготовки вчителів філологічних 
спеціальностей до професійної діяльності в інноваційному освітньому  
середовищі [4]. 

Професійна підготовка майбутніх учителів(викладачів) 
філологічних дисциплін  до застосування інтерактивних та 
інноваційних технологій є явищем, у якому на доволі суб’єктному рівні 
відображено уявлення про способи здійснення і перетворення 
професійно-педагогічної діяльності,  ціннісні настанови, нормативні 
цілі, практичні дії. Тому виникає необхідність розглядати підготовку 
майбутніх фахівців на різних рівнях: методологічному, теоретичному 
та практичному. 

Теоретичний рівень передбачає необхідність визначення 
системи вихідних параметрів, дефініцій, теорій, без яких неможливо 
зрозуміти сутність явища, що вивчається, його функцій та 
властивостей, а також розробку, наукове обґрунтування моделі 
реалізації системи підготовки майбутніх учителів до застосування 
інтерактивної технології [1]. 

Практичний рівень передбачає ефективне засвоєння 
педагогічних принципів, умов, засобів, форм і методів, спрямованих 
на предметно-навчальну підготовку майбутніх фахівців. Крім того, 
формування усвідомлення про організацію освітнього процесу, 
адаптованого до реальних умов праці, інноваційних за своїм 
характером. 

Методологічний рівень розкриває надзвичайно важливу 
взаємодію засвоєного теоретичного матеріалу з його практичним 
застосуванням, формуванням особистісного сприйняття цілісності 
освітнього процесу. Майбутні фахівці мають можливість вивчати 
методи застосування інноваційних технологій, окремі їх компоненти; 
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розглядати підготовку вчителя (викладача) до застосування 
інтерактивної технології як специфічний спосіб професійної 
самореалізації особистості, певну сукупність психо-рефлексивних та 
соціально-психологічних особистісних утворень; усвідомлювати 
пріоритетність педагогічних цінностей навчання і моральних 
принципів поваги до особистості кожного вихованця в процесі 
здобуття освіти; передбачати умови для відповідного 
самовизначення і самореалізації особистості; вивчати питання  
підготовки майбутнього фахівця до застосування інтерактивної 
технології  як спеціально сконструйованої, цілісної, динамічної та 
керованої системи, в якій на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях у 
спеціально створених умовах здійснюється освіта. 

Доречно зазначити, що ефективне впровадження в освітній 
процес інноваційних технологій є одним із шляхів модернізації 
освітньої системи України, адже інновації – це нові форми організації 
діяльності навчального закладу, нові види роботи в сфері підготовки 
майбутніх фахівців. 

Інноваційність учителя (викладача) базується на розвитку в 
нього базових, найбільш важливих професійних умінь, а саме: уміння 
здійснювати розвиток пізнавальних здібностей дітей; організовувати 
процес навчання таким чином, щоб вихованці навчались 
осмислювати отриману інформацію, трактувати її, застосовувати в 
конкретних умовах, а отже, думати, розуміти суть речей, уміти 
висловити свою особисту думку. Сучасного вчителя(викладача) 
неможливо уявити без глибоких знань вікових, індивідуальних 
особливостей учнів та умінь їх діагностувати й організовувати на цій 
основі диференційоване навчання.  

Таким чином, фахова підготовка учителів (викладачів) 
філологічних дисциплін, як і більшості інших, забезпечується рядом 
принципово важливих чинників: ціннісних, мотиваційних, 
інформативно-пізнавальних, комунікативних, діагностичних, творчо-
спонукальних, конструктивних, а також індивідуального підходу до 
практики оволодіння інноваційними технологіями навчання [3]. 
Ефективність підготовки майбутніх учителів філологічних 
спеціальностей до професійної діяльності в інноваційному освітньому 
середовищі багато в чому залежить від форм, методів та засобів 
навчання.  

Подальшого вивчення потребують питання оновлення 
технологічного забезпечення та вдосконалення фахової підготовки 
вчителів (викладачів) філологічних спеціальностей до професійної 
діяльності в профільній старшій школі в умовах інноваційного 
освітнього середовища; порівняння вітчизняних та зарубіжних 
моделей підготовки учителів філологічних спеціальностей до 
професійної діяльності в інноваційному освітньому середовищі. 
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ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У 
ТЕХНІЧНОМУ КОЛЕДЖІ 

Сойка В.Б. 
Технічний коледж Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя 
м. Тернопіль, Україна 

Для формування фахової компетентності майбутніх 
молодших спеціалістів у Технічному коледжі Тернопільського 
національного технічного університету імені Івана Пулюя 
викладачами активно використовується досліджені науковцями [див.: 
1–5] критерії і показники рівнів професійної компетентності. 

Зокрема, у публікаціях Л. Лебедик [1, с. 49–54; 2, с. 77–82; 3, 
167–177] визначені критерії сформованості професійної 
компетентності фахівців на основі положень критеріального підходу 
(у критеріях має фіксуватися діяльнісний стан фахівця-суб’єкта, нести 
інформацію про сутнісний характер його професійної діяльності, про 
ставлення і мотиви її виконання) і сутнісних характеристик 
професійної компетентності. Автор, розглядаючи структуру 
професійної компетентності викладача вищої школи як єдність його 
компонентів, оцінює її за компонентами, що також є й основними 
критеріями:  

− когнітивним – засвоєння знань професійних і суміжних із 
ними предметів, аргументоване обґрунтування власних думок щодо 
вирішення професійних ситуацій [1, с. 49–50; 5]; 

− діяльнісним – рівень сформованості умінь викладача, 
ініціація навчання, активна і продуктивна участь у спільному навчанні; 
корекція власної поведінки; адекватна самооцінка значущості своєї 
участі у спільній навчальній роботі; 

− особистісним – ступінь сформованості професійно 
важливих якостей особистості викладача вищої школи. 

Зміст критеріїв рівнів професійної компетентності викладачів 
вищої школи має прояв у відповідних показниках. Ось якими є 
параметри запропонованих критеріїв. 
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Когнітивний критерій передбачає засвоєння фахівцем 
фахових знань для вирішення професійних ситуацій, аргументоване 
обґрунтування власних думок щодо вирішення професійних ситуацій, 
відповідає сучасним вимогам до фахівців стосовно швидкої адаптації 
у змінних і складних професійних діях. 

Додатковими показниками цього критерію є: чітке 
формулювання мети навчання, чітка постановка завдання й 
усвідомлення необхідності його реалізації; вибір найбільш 
раціональних видів навчально-пізнавальної діяльності з оволодіння 
новою навчальною інформацією; переробка інформації до 
використання; різноманітність способів і прийомів організації своєї 
навчально-пізнавальної діяльності [1, с. 49–50]. 

Діяльнісний критерій щодо ініціації навчання, активної і 
продуктивної участі у спільному професійному навчанні є системою 
потреб, цілей, мотивів, які змушують фахівців оволодівати фаховими 
знаннями, усвідомлено ставитися до навчання, бути суб’єктом 
процесу навчальної діяльності. Щодо адекватної самооцінки 
значущості своєї участі у спільному навчанні і корекції власної 
поведінки, діяльнісний критерій спрямований на усвідомлення 
ступеня своєї участі в означеній діяльності, критичне ставлення до 
якості одержуваної ним освіти, самоаналіз рівня власної компетенції 
як фахівця. 

Додатковими показниками діяльнісного критерію є: наявність 
рольових мотивів; переважний вибір навчальної роботи, спрямованої 
на вивчення і засвоєння компонентів прикладних і теоретичних 
аспектів діяльності; наявність у фахівця пізнавальної потреби; 
установлення педагогічно доцільних взаємин педагогів і студентів; 
раціональне поєднання індивідуальної й колективної форм діяльності 
майбутніх фахівців; залучення майбутнього фахівця до діалогів, 
полілогів, застосування різних форм активного навчання (ділові ігри, 
рольові ігри тощо); вибір методів учіння відповідно до поставлених 
завдань і особистісних об’єктивних можливостей; осмислення знань, 
розуміння звʼязків між знаннями, шляхів отримання знань, вміння їх 
доводити; усвідомлення необхідності якості результату і самого 
процесу навчальної діяльності; врахування труднощів засвоєння 
інформації і готовність долати їх. 

Особистісний критерій є системою вимог до належного рівня 
професійно важливих якостей особистості студента, основними 
показниками якого є такі професійні якості особистості: 

− якості креативності й інтелекту – передбачливість; 
гнучкість; широта наукового світогляду; різноманітність оцінювання 
явищ і подій; готовність сприйняти нову незвичну інформацію; вміння 
розуміти й оцінювати події через причинно-наслідкові зв’язки; 
орієнтація на суттєві, об’єктивно необхідні ознаки явищ і подій тощо; 

− якості, що пов’язані зі ставленням до праці – уважне 
ставлення до обов’язків, працелюбність, творчість у роботі; 
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− якості, що характеризують загальний стиль діяльності й 
поведінки – самостійність, дисципліна, дотримання слова, 
авторитетність, енергійність. 

Отже, для визначення готовності викладача вищої школи до 
формування фахової компетентності майбутніх молодших 
спеціалістів використано дев’ять основних показників: 1) теоретичні 
знання фахових і суміжних дисциплін; 2) спеціальні знання; 3) 
організаційні вміння; 4) комунікативні вміння; 5) дидактичні вміння; 6) 
проектувальні вміння; 7) інтелект і креативність; 8) ставлення до 
професійної діяльності; 9) стиль поведінки і діяльності. На основі цих 
показників розвитку професійної компетентності виділено чотири 
логічні рівні прояву кожного критерію та розроблена програма 
моніторингу рівнів готовності викладача вищої школи до формування 
фахової компетентності майбутніх молодших спеціалістів. 

Ступінь прояву когнітивного критерію, – рівень засвоєння 
фахових знань, аргументоване вирішення професійних ситуацій, – 
виявляється за такими характеристиками рівнів засвоєння знань: 
перший рівень – поверхові теоретичні знання; другий рівень – знання 
неповні, але є правильним їх відтворення на основі розуміння 
алгоритмів діяльності викладача; третій рівень – не лише повне й 
правильне відтворення знань, а й доцільне їх застосування; 
четвертий рівень – створення суб’єктивно нових знань. 

Для ступеня прояву діяльнісного критерію, – дидактичні, 
організаційні, комунікативні та проектувальні вміння, ініціація 
навчання, активна і продуктивна участь у спільному навчанні; 
адекватна самооцінка значущості своєї участі у спільній роботі; 
корекція власної поведінки, – властиві такі характеристики рівнів 
застосування вмінь фахової діяльності: перший рівень – відсутність 
умінь, професійна діяльність неможлива; другий рівень – діє за 
алгоритмом, може вчити інших; третій рівень – розвинута система 
вмінь, у тому числі проектувальних, які «попереджують творчість»; 
четвертий рівень – творчо діє, незвично, нестандартно працює. 

Ступінь прояву особистісного критерію, – професійно важливі 
якості особистості, – характеризується такими рівнями розвитку 
означених якостей, як: перший рівень – початковий; другий рівень –  
активного удосконалення; третій рівень – розвинутий; четвертий 
рівень – глибокий [4, с. 71–75].  

Ці критерії оцінювання є вихідним моментом для визначення 
рівнів готовності викладача вищої школи до формування фахової 
компетентності майбутніх молодших спеціалістів і сприяють 
реалізації механізму контролю знань, умінь, навичок і професійних 
якостей викладачів вищої школи. Доцільними є такі види контролю 
знань: попередній, поточний, тематичний і підсумковий [1, с. 53].  

Виділення критеріїв і показників рівнів готовності викладача 
вищої школи до формування фахової компетентності майбутніх 
молодших спеціалістів дало можливість діагностувати рівень 
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розвитку означеної якості в цілому та окремих її компонентів, і 
цілеспрямовано на цій основі будувати технологію фахової підготовки 
майбутніх молодших спеціалістів.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 

Сафронова Г.В. 
Криворізький Автотранспортний коледж ДВНЗ КНУ 

м. Кривий Ріг, Україна 
Система професійної та вищої освіти України покликана 

забезпечити організацію навчально-виховного процесу з підготовки 
освічених, висококваліфікованих спеціалістів для різних галузей 
господарства. 

Динамічний характер професійної діяльності сучасного 
фахівця з використанням інноваційних технологій обумовлює 
об’єктивну потребу у розв’язанні проблем удосконалення системи 
професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. 
Кваліфіковане й досвідчене використання інноваційних технологій, 
що проникли майже в усі сфери людської діяльності, є запорукою 
успішного розв’язання багатьох завдань галузі управління, бізнесу, 
освіти. Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних працювати 
в умовах, що постійно змінюються, з неперервним розвитком 
технологій є важливим завданням сучасних вишів [1–2]. 

Інновації (італ. іnnovatione – новизна, нововведення) – нові 
форми організації діяльності і управління, нові види технологій, які 
охоплюють різні сфери життєдіяльності людства. Педагогічні інновації 
– особливі форми педагогічної діяльності і мислення, які спрямовані 
на організацію нововведень в освітньому просторі або процес 
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створення, упровадження і поширення нового в освіті. Інноваційний 
процес в освіті – сукупність послідовних, цілеспрямованих дій, 
спрямованих на її оновлення, модифікацію мети, змісту, організації, 
форм і методів навчання та виховання, адаптації навчального 
процесу до нових суспільно-історичних умов. 

Відповідно до світового досвіду успішної підготовки фахівців 
в основу змісту такої підготовки покладено складові: узагальнений 
об’єкт діяльності, типові завдання діяльності, виробничі функції та 
компетенції випускників, що формуватимуться у процесі навчання.  

Сформулюємо принципи, за якими доцільно будувати 
дидактичну систему, де реалізується навчання на основі інноваційних 
технологій, а саме: нова організація освітнього процесу, що базується 
на принципі самостійного навчання студента; технологія, що 
базується на принципах відкритого навчання, широко використовує 
комп’ютерні навчальні програми, телекомунікації для подачі 
навчального матеріалу та спілкування. 

Для дидактичної системи, в якій реалізується навчання 
студентів на основі інноваційних технологій, виокремимо її 
особливості: цілісність, взаємопов’язаність елементів, зв’язок з 
середовищем. Цілісність полягає у тому, що елементи складної 
дидактичної системи слугують спільній меті. Їх взаємодія і 
взаємопроникнення – об’єктивна необхідність, що виключає 
роз’єднання цих елементів. Взаємопов’язаність полягає у тому, що 
зміна одного параметра системи впливає на всі інші. Зв’язок з 
середовищем виявляється в тому, що дидактична система – це 
складова частина середовища, його елемент, що, у свою чергу, 
включає елементи більш низького порядку. 

Дидактична система визначається такими характеристиками: 
елементи системи, структура, ієрархія. Інваріантна частина кожної 
дидактичної системи складається з таких компонентів, як цілі, зміст, 
суб’єкти, методи, форми та засоби [3]. Структура дидактичної 
системи визначається способом взаємозв’язку між її компонентами. 
Наявність стійких зв’язків і взаємовідношень компонентів 
обумовлюють її цілісність. Структура системи виявляється через 
діяльність її суб’єктів.  

Цілі є системоутворювальним компонентом дидактичної 
системи, яка орієнтована на їх досягнення. У загальному випадку, 
враховуючи суспільне замовлення, цілі навчання спрямовано на 
формування особистості того, хто навчається, його розвиток, 
виховання, становлення конкурентоздатного фахівця. Цілі 
дидактичної системи підготовки майбутнього фахівця, яка відповідає 
рівню навчального закладу, визначаються відповідно моделі фахівця, 
визначеної в освітньо-кваліфікаційній характеристиці. 

Метод – «серцевина» навчального процесу, ланка, що 
пов’язує запроектовану мету і кінцевий результат. Методами 
навчання вважається система спільних дій викладача і суб’єктів 
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навчання, необхідних для виникнення специфічних змін у психіці, в 
діях суб’єктів навчання, що забезпечують засвоєння суб’єктами 
навчання елементів і підструктур діяльності, які включаються ними як 
засвоєні об’єкти в реальній діяльності [3]. У результаті застосування 
конкретного методу навчання суб’єкт діяльності може засвоїти 
відповідні йому навчальні сукупності дій, тим самим, закладаючи 
«цеглинки» для майбутньої професійної діяльності.  

До засобів навчання належать: підручники, навчальні 
посібники, дидактичні матеріали, технічні засоби, обладнання, 
навчальні моделі та стенди тощо. Засобами навчання можуть також 
слугувати реальні об’єкти, виробництво, споруди. Загальноприйнятої 
класифікації засобів навчання, в тому числі й електронних, у 
педагогічній науці поки не розроблено. 

У навчанні на основі інновацій засоби відрізняються своєю 
різноманітністю за формою представлення, функціональними 
можливостями та призначенням. За їх допомогою подається зміст у 
друкованих та електронних підручниках, електронних презентаціях, 
відеоматеріалах тощо. Засоби виконують функцію контролю та 
управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів (тести, 
тренажери, віртуальні лабораторні практикуми). Головним 
інтегрованим засобом навчання з використанням інноваційних 
технологій науковці вважають дистанційний навчальний курс, який 
включає інноваційні ресурси, засоби спілкування, систему 
тестування, систему адміністрування. 

Аналіз представлених позицій дозволяє констатувати, що 
поки не існує єдиної загальноприйнятої позиції щодо класифікації 
засобів навчання з використанням інноваційних технологій. 
Незважаючи на це, зазначимо, що в умовах навчання з 
використанням інноваційних технологій зручними у застосуванні є як 
друковані, так і електронні засоби навчання. Особливість цього 
компоненту системи пов’язана з необхідністю урахування 
особливостей сприйняття навчального матеріалу студентами і 
полягає у доцільному поєднанні електронних та паперових засобів. 

Таким чином, слід звернути увагу на самостійність, активність 
студентів, наявність у них достатньо високого рівня здатності до 
самоуправління, самоконтролю, самонавчання як сприятливих 
передумов, що забезпечують успішні навчальні результати в 
інноваційних умовах. 

Аналіз особливостей професійної підготовки майбутніх 
фахівців дозволяє дійти висновку, що умови навчання з 
використанням інноваційних технологій здійснюють ефективний 
вплив на становлення особистісних та професійних якостей фахівця. 
Такі важливі особистісні якості, як здатність до самоорганізації, 
самоуправління, самонавчання, що забезпечують успішність у 
навчанні на основі інновацій, сприяють подальшому професійному 
становленню та зростанню фахівця. Особливості професійної 
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підготовки майбутніх фахівців, а також з’ясовані особливості 
дидактичної системи навчання з використанням інноваційних 
технологій на рівні взаємодії викладача і студента слід розглядати як 
основу для обґрунтування педагогічних умов оптимізації системи 
навчання майбутніх фахівців на основі інноваційних технологій. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ПРОЄКТНИМИ 

ТЕХНОЛОГІЯМИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН 
ПРОФЕСІЙНОГО ЦИКЛУ 

Сохач Л.М. 
КЗВО «Дніпровський педагогічний коледж» ДОР 

м. Дніпро, Україна 
Для сучасного освітнього простору характерним є 

ускладнення змісту освіти, зростання обсягу необхідної інформації і 
зменшення часу, відведеного для її засвоєння.  

Пошуки шляхів удосконалення системи освіти спричинили 
відродження такого методичного підходу як інтеграція навчання, що 
поступово стає основою викладання. В Україні принцип інтеграції 
проголошено основним принципом реформування освіти поряд із 
принципами гуманізації та диференціації [2].  

Слово інтеграція походить від латинського integration – цілий, 
у перекладі означає відновлення, відбудова,  
наповнення [3]. 

На основі аналізу фахових джерел можна виокремити такі 
варіанти видів інтеграції навчального змісту : 
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(за М.Г. Іванчуком) 
– повна (об’єднання в одному курсі різних навчальних 

дисциплін з метою залучення потрібних відомостей, що сприяє 
цілісному та різнобічному засвоєнню знань); 

– часткова (поєднання матеріалу з різних дисциплін 
підпорядкованих одній темі – інтегровані заняття); 

– за змістом (змістова); 
– за засобами пізнавальної діяльності (одночасне 

залучення суб’єктів до різних видів діяльності) [4]. 
(за О.Ю. Чекіною) 

− міжпредметна; 
− внутрішньопредметна; 
− інформативна (представлена новими інформативними 

технологіями); 
− педагогічно-технологічна (реалізація міжпредметних 

зв’язків, проведення інтегрованих, бінарних занять); 
− інституціальна (створення нових навчальних дисциплін, 

інтегрованих курсів); 
− психологічна (міждисциплінарна свідомості) [5]. 
Найчастіше використовуються такі види інтеграцій: 
− побудова інтегрованих курсів, що об’єднують кілька 

дисциплін одного циклу; 
− групування навчальних дисциплін навколо значної 

проблеми, теми. 
Інтегровані заняття поділяються на внутрішньоциклові 

(інтегровані лекції, інтегровані практичні заняття, інтегровані 
семінарські заняття, інтегровані семінарсько-практичні заняття) та 
міжциклової інтеграції.  

Доцільність запровадження інтегрованого навчання 
обумовлюється необхідністю формувати наукове мислення, для 
якого характерним є розгляд не окремих фактів, а взаємозв’язків між 
ними.  

Саме інтегрований підхід до процесу навчання дає якісно 
новий рівень знань, побудований на цілісності сприймання 
навколишнього світу. Інтегровані заняття об’єднують різнорідні 
знання навколо певного поняття чи теми. 

Мета інтегрованих занять (зокрема для профдисциплін) – 
узагальнення та систематизація знань здобувачів освіти, одержаних у 
процесі вивчення дисциплін фундаментального і спеціального циклів. 
Інтегровані заняття прискорюють процес адаптації здобувачів освіти 
до конкретної практичної ситуації, формують навики використання 
теоретичних знань із різних дисциплін у взаємозв’язку з набутими 
практичними навичками. Вони викликають зацікавлення здобувачів 
освіти, активізують їх розумову діяльність, творчу активність. Ці 
фактори належним чином впливають на якість успішності здобувачів 
освіти. 
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Інтегровані заняття – це ефективна сучасна форма вивчення 
матеріалу з дисциплін, між якими існують міжпредметні зв’язки. 
Завдяки їм під час викладання дисциплін спеціального циклу можна з 
мінімальними затратами часу наблизити слухачів до професійної 
діяльності. 

Інтеграція у викладанні дисциплін професійної та практичної 
підготовки у коледжі передбачає об’єднання узагальнених знань про 
поняття, комплексний підхід до вивчення, наприклад, міжпредметні 
зв’язки дисциплін: «Сучасна російська мова» і «Методика навчання 
російської мови»; «Дитяча література» та «Основи культури техніки 
мовлення», «Дитяча література» і «Музика»; «Дитяча література» і 
«Світова література». 

У коледжі під час викладання дисциплін «Методика навчання 
російської мови», «Дитяча література з ОКТМ», «Сучасна російська 
мова з практикумом» реалізовано тематичний підхід, коли змістовою 
одиницею процесу навчання є тема навчальної дисципліни, що 
розкривається у різних аспектах. 

Тематичний підхід до реалізації інтеграції дозволяє зрозуміти 
здобувачам освіти коледжу зв’язок між дисциплінами, побачити 
можливість використання набутих знань під час педагогічної 
практики. Так, тема «Історія книгодрукування на Україні» (дисципліна 
«Історія») має тематичний зв’язок з темою «Методика читання» 
(дисципліна «Методика навчання російської мови»). У ході вивчення 
цих тем слухачі отримують теоретичні знання, які використовують при 
розробці конспектів та фрагментів уроків «Книгодрукування» (4 клас ), 
«Будова книжки» (3 клас ). 

На заняттях із «Дитячої літератури», вивчаючи тему «Усна 
народна творчість», здобувачі освіти отримують теоретичні знання 
про фольклор, які використовують при розробці конспектів та 
фрагментів уроків із читання. 

Ця методика дає значний позитивний результат: 
– слухачі отримують системні знання; краще розуміють 

тему, проблему у взаємозв’язках з іншими дисциплінами; формується 
вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати; 

– посилюється пізнавальний інтерес до навчання, 
необхідність самоосвіти активізується вже на етапі підготовки до 
практичних та семінарських занять; слухачі розробляють проєкти, 
готують презентації, виготовляють сучасні методичні матеріали до 
педагогічної практики; 

– досягається творчий розвиток особистості, яка прагне 
нетрадиційно розв’язувати сучасні педагогічні проблеми; 

– активізується робота слухачів на занятті, де вони беруть 
участь у проведенні ділових ігор, створенні проблемних ситуацій, 
захистах презентацій, моделюють уроки. 

З метою розвитку пізнавального інтересу здобувачів освіти, 
отримання якісної професійної підготовки використовуємо на 
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інтегрованих заняттях з дисциплін «Дитяча література з ОКТМ», 
«Методика навчання російської мови», «Сучасна російська мова з 
практикумом» проєктні технології [5]. 

Метод проєкту – технологія, в основі якої лежить розвиток 
пізнавальних інтересів, вміння самостійно добувати знання, 
орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного і 
творчого мислення. 

Здобувачам освіти пропонується розробляти проєкти з 
навчальних тем, із методичних проблем. 

Сутність інтерактивного навчання з використання проєктних 
технологій полягає в тому, що навчання відбувається за умови 
постійної активної взаємодії усіх учасників заняття. 

З цією метою на практичних і семінарських заняттях 
використовуємо різні види ділових і рольових ігор, «Мозкові штурми», 
«Аукціони», «Кейс-методи», «Метод кубування»,  «Флешбуки», 
«Брейнсторлінг», конференції. 

Упровадження в навчально-виховний процес і методики 
викладання дисциплін професійної та практичної підготовки 
інтегрованих занять з елементами інтерактивних і проєктних 
технологій допомагає здобувачам освіти переосмислити традиційний 
підхід до отримання знань. Ця методика орієнтує майбутніх вчителів, 
які стоять на порозі самостійного професійного життя, на те, що в 
сучасному освітньому просторі треба бути творцем, шукачем, а не 
споживачем «готових знань».  
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ 

ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ СЛУЖБИ ПІДПРИЄМСТВА» 

Хохлова Т.Ю. 
Слов’янського енергобудівного технікуму 

м. Слов’янськ, Україна 
Інтерактивність у навчанні можна пояснити як взаємодію 

студентів, їх знаходження їх у режимі бесіди, діалогу, спільної дії. 
У дослівному розумінні інтерактивним може бути названий 

метод, в якому той, хто навчається, є учасником, який здійснює щось: 
говорить, управляє, моделює, пише, тобто не виступає тільки 
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слухачем, спостерігачем, а бере активну участь у тому, що 
відбувається. 

Уважаю, що найважливіша причина того, чому більшість 
викладачів надають перевагу пасивному навчанню, – відсутність 
доступних ефективних простих і зрозумілих технологій, які б 
дозволили педагогу організувати інтерактивне навчання в будь-якій 
аудиторії під час вивчення будь-якої дисципліни.  

Наш мозок не тільки отримує інформацію, а й обробляє її. 
Щоб ефективно обробити інформацію, необхідно задіяти як зовнішні, 
так і внутрішні чинники. Коли ми обговорюємо проблеми з іншими, 
задаємо питання, які їх стосуються, наш мозок працює набагато 
краще. У літературі описані результати дослідження, коли викладач, 
пояснюючи матеріал короткими частинами, блоками, пропонував 
студентам обговорити між собою кожну таку частину, а потім 
продовжував пояснення. У результаті такого навчання засвоєння 
матеріалу було вдвічі кращим, ніж при монологічному поясненні. Наш 
мозок схожий на комп’ютер, а ми – його користувачі. 

На мою думку, основними перевагами використання 
інтерактивних технологій під час викладання економічних дисциплін у 
технікумі є наступні: 

− забезпечення глибини вивчення змісту; студенти 
освоюють усі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, 
синтез, оцінка); 

− диференційований підхід викладачів до студентів із 
спеціальними потребами - особистісними та інтелектуальними; 

− студенти встановлюють важливі рішення щодо процесу 
навчання, розвивають комунікативні вміння і навички, організаційні 
здібності; 

− основне джерело мотивації навчання – інтерес самого 
студента (відбувається перехід від зовнішньої мотивації (оцінка) до 
внутрішньої (потреба знань)); 

− значно підвищується роль особистості педагога: він 
менше часу витрачає на вирішення проблем із дисципліною, педагог 
краще розкривається перед студентами як лідер, організатор; 

− студенти, які отримують власний досвід викладання, з 
нової точки зору дивляться на навчально-виховний процес, на роль 
викладача і студента у ньому. 

Отже, ефективність інтерактивних технологій залежить від 
роботи викладача, який повинен: 

– надавати завдання студентам для попередньої 
підготовки: прочитати, продумати, виконати самостійні підготовчі 
завдання; 

– відбирати для заняття такі інтерактивні вправи, які дали 
б студентам «ключ» до освоєння теми; 
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– під час виконання інтерактивних вправ давати студентам 
час подумати над завданням, щоб вони сприйняли його серйозно, а 
не механічно або «граючись» виконали його; 

– на одному занятті використовувати одну (максимум – 
дві) інтерактивну вправу, а не безліч; 

– проводити швидкі опитування, самостійні домашні 
роботи з різноманітних матеріалів теми, що не були пов’язані з 
інтерактивними завданнями тощо.  

Застосування інтерактивних методик висуває певні вимоги до 
структури заняття, яку докладно описала О. Пометун у посібнику 
«Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання». 

1. Мотивація. Мета цього етапу – сфокусувати увагу 
студентів на проблеми й викликати інтерес до теми. Прийомами 
навчання можуть бути питання, цитата, коротка історія, невеличке 
завдання тощо. 

2. Оголошення, представлення теми та очікування 
результатів. Мета – забезпечити розуміння студентами змісту їхньої 
діяльності, тобто того, чого вони повинні досягти в результаті заняття 
і чого від них очікує викладач. 

3. Надання необхідної інформації. Мета – дати студентам 
достатньої інформації для того, щоб на її основі виконувати практичні 
завдання. 

4. Інтерактивна вправа – центральна частина заняття. 
Мета – практичне засвоєння матеріалу, досягнення поставлених 
цілей заняття. 

5. Підбиття підсумків, оцінювання результатів заняття. 
Мета – усвідомлення того, що було зроблено на занятті, чи досягнуто 
поставлених цілей, як можна застосовувати отримане на занятті в 
майбутньому.  

Для забезпечення швидкого та ефективного включення 
студентів в інтерактивну діяльність бажано давати їм пам’ятки, які 
містять опис алгоритму діяльності (послідовний перелік дій, які вони 
мають здійснювати у тій чи іншій навчальній ситуації). Такі пам’ятки 
можна запропонувати у вигляді роздаткового матеріалу, плакатів або 
будь-якої наочності, використовуваної за допомогою технічних 
засобів навчання.  

РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ 
Із власного досвіду роботи знаю, що робота в малих групах 

дасть змогу набути навичок спілкування та співпраці. Після того як 
викладач об’єднав у малі групи і дав завдання, група за короткий час 
(3-5хв) повинна виконати це завдання та представити результати 
роботи групи. 

МОЗКОВИЙ ШТУРМ 
Це – ефективний метод колективного обговорення, пошук 

рішень, що спонукає учасників проявляти свою уяву та творчість, 
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який досягається вільним вираженням думок усіх учасників і 
допомагає знаходити кілька рішень з конкретної теми. 

МЕТОД «ПРЕС» 
Метод «Прес» використовується у випадках, коли виникають 

суперечливі питання і потрібно зайняти й чітко аргументувати 
визначену позицію з проблеми, що обговорюється. 

ЗАЙМИ ПОЗИЦІЮ 
Такий вид діяльності допоможе з’ясувати, які позиції і думки 

можуть існувати щодо спірного питання. Також надається можливість 
висловитися кожному, продемонструвати різні думки по темі, 
обґрунтувати свою позицію, знайти і висловити найпереконливіші 
аргументи, порівняти їх з аргументами інших. Якщо вас переконали, 
можете перейти в іншу позицію в будь-який час та дати оцінку 
висловлюванням інших студентів. 

НАВЧАЮЧИСЬ – ВЧУСЬ 
Такий вид навчальної діяльності надає вам можливість 

студентам взяти активну участь у навчанні та передачі своїх знань 
іншим людям, в цьому випадку своїм одногрупникам під час заняття: 

− після того, як викладач назвав тему та мету заняття і 
роздав вам картки із завданням, вам потрібно ознайомитися з 
інформацією, що міститься на вашій картці; 

− вам необхідно ознайомити зі своєю інформацією інших 
одногрупників; 

− ви маєте право говорити тільки з однією особою; 
− уважно слухайте інформацію інших, намагайтеся 

отримати і запам’ятати якомога більше інформації; 
− коли всі поділилися та отримали інформацію, розкажіть у 

групі, про що ви дізналися від інших тощо. 
Таким чином, суть інтерактивного навчання в технікумі 

полягає у тому, що навчальний процес відбувається тільки через 
постійну, активну взаємодію всіх студентів. Це співнавчання, 
взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де 
студент, і викладач є рівноправними суб’єктами навчання, розуміють, 
що вони роблять, з приводу того, що вони знають, уміють та 
здійснюють. Викладач в інтерактивному навчанні виступає як 
організатор процесу навчання. Головними в процесі навчання є 
зв’язки між студентами, їхня взаємодія та співпраця. Результати 
навчання досягаються взаємними зусиллями учасників процесу 
навчання, студенти беруть на себе спільну відповідальність за 
результати навчання. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОЄКТУВАННЯ ПРОГРАМНО-
ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

Шашко С.І. 
Полтавський університет економіки і торгівлі 

м. Полтава, Україна 
Проектування дозволяє відобразити цільові, методологічні, 

технологічні, змістові, структурні аспекти підготовки викладачів до 
використання технологій навчання. В основі їхньої підготовки до 
проєктування технологій навчання покладено ідею суб’єктно-
продуктивного характеру  
підготовки [2, с. 104–107; 4, с. 26–29]. Практика закладів вищої освіти 
України потребує теоретичного вирішення проблеми проєктування 
програмно-педагогічних засобів із використанням інформаційних 
технологій. Оскільки проєктування навчального процесу визначено 
одним із перспективних і пріоритетних шляхів удосконалення системи 
освіти, він передбачає використання сучасних програмно-
педагогічних засобів, інструментарієм системного проектування 
процесу підготовки майбутніх фахівців є інформаційні технології 
навчання. 

Проблема проєктування технологій навчання і програмно-
педагогічних засобів є об’єктом дослідження науковців. На важливість 
педагогічного проєктування указували в свій час А. Макаренко і 
В. Сухомлинський. Теоретичні аспекти проєктування навчально-
виховного процесу розглядалися у працях В. Безрукової, І. Беха, 
В. Бондаря, О. Дубасенюк, О. Коберника, Л. Лебедик [1–2], 
А. Лігоцького, І. Підласого, Г. Селевка, В. Стрельнікова [3–5] та ін. 
Аналіз педагогічних досліджень проблеми застосування 
інформаційних технологій у навчальному процесі, характеристика їх 
змісту і сутності дають підстави вважати, що у межах проектування 
навчального процесу система підготовки майбутніх фахівців на основі 
інформаційних технологій може ефективно розвиватися лише за 
наявності певних педагогічних умов. 

Термін «педагогічні умови» у сучасній педагогічній науці у 
своєму трактуванні не має загальновизнаної позиції. У філософії 
«умова» розглядається як те, від чого залежить дещо інше 
(обумовлене).  

Ученими, які досліджують процес підготовки фахівців у 
закладах вищої освіти, виділяються різні педагогічні умови залежно 
від завдань досліджень, зокрема: застосування ефективних засобів 
педагогічного впливу у навчальному процесі (О. Кайдановська); 
формування умінь пізнавальної самостійності (О. Подзигун), 
створення на основі діалогового спілкування емоційного резонансу та 
активізація творчо-пошукової самостійної діяльності на основі 
міжособистісної взаємодії студента й викладача (М. Пічкур); 
алгоритмізація у закладі вищої освіти навчального процесу на основі 
системного використання засобів інформаційних технологій 
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(В. Імбер); забезпечення інноваційної спрямованості професійної 
підготовки фахівця (І. Богданова, О. Подзигун); формування на основі 
використання дидактичного потенціалу комп’ютерних систем вмінь 
організації майбутньої педагогічної діяльності (Р. Гуревич, Ю. Жук, 
Т. Лавіна); формування позитивної мотивації у майбутніх фахівців до 
інформаційної діяльності; залучення до інтенсивної інформаційної 
діяльності студентів, створення під час вивчення різних дисциплін 
професійно значимих інформаційних продуктів (А. Коломієць).  

Педагогічними умовами є цілісна сукупність взаємно 
підпорядкованих обставин, чинників, кожен з яких є необхідною 
складовою для реалізації максимально ефективного проектування 
навчального процесу засобами інформаційних технологій [1, с. 282–
294; 2, с. 104–107; 4, с. 26–29; 5, с. 127–135]. Пропонуємо таку 
систему педагогічних умов:  

– комплексне використання у ході проектування 
навчального процесу засобів інформаційних технологій;  

– інструментальне забезпечення реалізації можливостей 
цих технологій;  

– інформаційна готовність майбутніх фахівців. 
Засобами інформаційних технологій, що використовуються в 

навчальному процесі підготовки майбутніх фахівців, є: технічні засоби 
навчання; засоби комп’ютерних технологій; аудіовізуальні засоби; 
засоби мережевих і телекомунікаційних технологій; засоби 
медіатехнологій (Інтернет, преса).  

Програмно-педагогічні засоби можна класифікувати за 
групами. Залежно від виконуваного дидактичного завдання та функції 
в навчальному процесі:  

− демонстраційно-інформаційні, дидактичне призначення 
яких полягає у наочному представленні навчального матеріалу, 
візуалізації явищ та процесів, що вивчаються;  

− навчальні, функція яких у забезпеченні засвоєння та 
узагальнення знань, формуванні умінь і навичок діяльності 
(навчальної і практичної);  

− довідкові, що надають користувачеві основну довідкову 
інформацію;  

− інформаційно-пошукові, призначені для формування 
умінь і навичок пошуку, вибору, виведення та систематизації 
необхідної інформації;  

− тренажерні, що використовуються для повторення чи 
закріплення вивченого раніше навчального матеріалу;  

− навчально-ігрові, що призначенні для розвитку 
мислення, вміння аналізувати та прогнозувати, для формування 
пізнавальної мотивації, досвіду ухвалення індивідуальних 
оптимальних рішень, обрання оптимальних стратегій дій;  



175 

− контролювальні – методичне призначення яких полягає у 
забезпеченні можливості контролю чи самоконтролю рівня 
оволодіння навчальним матеріалом;  

− програмно-педагогічні засоби, що використовуються для 
організації самостійної роботи студентів та виконують функцію 
розвитку пам’яті, уваги, реакції тощо. 

Залежно від інформаційно-навчальних функцій і 
особливостей побудови, програмно-педагогічні засоби поділяються 
на:  

– електронні навчальні підручники і посібники, де 
використовуються гіпертекстові технології;  

– мультимедійні посібники (мультимедіа технології);  
– довідкові системи;  
– тренувальні програми для закріплення навчальних 

знань;  
– контролювальні програми. 
Сформулюємо вимоги до програмно-педагогічних засобів:  
− загальнодидактичні вимоги (науковість і доступність 

змісту, проблемність, наочність, систематичність, індивідуалізація 
навчання, активність і самостійність діяльності студентів);  

− специфічні дидактичні вимоги (адаптивність, оптимізація 
змісту, збагачення знань, оптимальне співвідношення теоретичної і 
практичної підготовки, візуалізація подання навчальної інформації, 
інтенсифікація процесу навчання, повнота і неперервності 
дидактичного циклу навчання, структурно-функціональний зв’язок 
подання навчального матеріалу);  

− методичні вимоги (відповідність змісту навчальним 
планам і програмам із конкретних предметів, урахування специфіки 
навчального предмету, його поняттєвого апарату, особливостей 
методів дослідження закономірностей певної науки, урахування уже 
набутих знань, умінь і навичок);  

− програмно-технічні вимоги (простота і зрозумілість 
інтерфейсу, зручність роботи користувача, простота і зрозумілість 
системи орієнтації та навігації в робочому середовищі тощо);  

− психолого-ергономічні вимоги (позитивні стимули роботи 
користувача з програмою, зменшення психічного й фізіологічного 
навантаження студентів);  

− естетичні вимоги (відповідність кольорового 
оформлення, виразність, цілісність, естетичне оформлення). 
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КРАЄЗНАВЧА РОБОТА З ЕЛЕМЕНТАМИ ТУРИЗМУ В 

СУЧАСНИХ ЗВО І – ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 
Шевельов В.В. 

Слов’янського енергобудівного технікуму 
м. Слов’янськ, Україна 

Першим в Україні обґрунтував поняття «краєзнавство» як 
науку і виклав його суть, значення та місце в житті народу І. Франко у 
статті «Галицьке краєзнавство» ще у 1892 р.[4]. Туристичне 
краєзнавство формується на стику географічного, економічного, 
історичного й етнологічного краєзнавства, а також туризмознавства і 
рекреалогії шляхом міждисциплінарного синтезу їх теоретико-
методологічних і прикладних напрацювань. Предметом дослідження 
туристичного краєзнавства виступають окремі складові туристично-
рекреаційного потенціалу краю – природні рекреаційні ресурси 
(мінеральні води, клімат, озера тощо), ступінь їх освоєння і характер 
експлуатації, пам’ятки історії і культури, туристичні заклади та інші 
об’єкти туристичної інфраструктури, а також різноманітні аспекти 
розвитку туристичного руху в даній місцевості. Втілення в життя 
краєзнавчого принципу тісно пов’язували з принципами регіонального 
підходу та народності. Підвалини цього напряму в Україні у 1870-х pp. 
були закладені відомим педагогом С. Русовою, яка вважала, що 
прищепити дитині національні риси можна лише орієнтуючись на 
специфіку природи, географічного розташування, клімату, історії 
рідного краю на певній території. Вона писала: «...що треба добре 
знати свій край, бо рідна земля все одно, що велика сім’я, а земляки 
– все одно, що родичі", "...тільки навчаючись любити і свідомо 
ставитись до свого люду, до свого краю ...ми навчимося шанувати і 
других людей...» [1]. 
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Під туристично-краєзнавчою діяльністю розуміється активне 
дослідження території рідного краю із застосуванням, наприклад, 
таких методів дослідження як картографічний та експедиційний. 

Картографічний метод є одним із найбільш поширених 
методів дослідження в туристичному краєзнавстві. Він відомий із 
давніх часів, але його слід віднести до сучасних, якщо розглядати як 
особливу форму просторового моделювання. Адже карта, 
картосхема – це логічна образно-знакова модель території, яка 
цілеспрямовано відображає об’єкти, явища, зв’язки і 
взаємозалежності, що належать до цієї території. Так, із власного 
педагогічного досвіду можу сказати, що ми разом зі студентами – 
членами краєзнавчого гуртка «Молодий краєзнавець», за останній 
час склали карту-схему розташування найстаріших споруд Свято-
Успенської Святогірської лаври на крейдових горах.  

Цей вид краєзнавчої роботи виконав двояку роль: як 
результат досягнутого рівня знань про територію, об’єкти та явища, 
що до неї належать, і як інструмент пізнання, котрий дав змогу 
шляхом умовиводів піднятись на більш високий ступінь знань. 

Експедиційний метод необхідний для активізації туристично-
краєзнавчої роботи. Перед студентами ставляться різні пізнавальні і 
практичні завдання, що сприяють підвищенню їх активної діяльності і 
самостійності (організація експедицій, мандрівок тощо). Так, ми зі 
студентами в межах діяльності гуртка «Молодий краєзнавець» у 
теплу пору року здійснюємо краєзнавчу мандрівку на гору Карачун, 
де вивчаємо місцевість та згадуємо легенди про розбійника 
Карачуна.  

Загалом, уважаємо, що робота зі студентською молоддю в 
гуртку є однією з найефективніших організаційних форм туристично-
краєзнавчої діяльності. Важливо, щоб форма проведення занять 
гуртка була нетрадиційною, відрізнялась від аудиторного заняття. 
Правильний вибір місця для проведення занять гуртка або інтер’єру 
кабінету – сприяє створенню природного фону для мовленнєвого 
спілкування студентів, стимулює їх активність.   

П. Тутковський одним з перших розглянув взаємозв’язок і 
взаємозалежність розвитку рельєфу, ґрунтів, гідрології, клімату з 
антропологією, господарською діяльністю людини. Як заповіт, звучать 
сьогодні слова П. Тутковського, що «ми повинні далі вивчати наші 
краєвиди, які розкривають надзвичайно цікаві явища з минулого 
нашої країни, мають важливий вплив на все наше господарство і 
побут» [2]. 

«Отже, визначивши перелік об’єктів дослідження українського 
краєзнавства – країв, надзвичайно важливим видається окреслення 
їхніх меж (як предмет дослідження). Тим більше, що такі межі 
змінюються в часі. Це завдання визначальне і ним має займатися 
окремий розділ національного краєзнавства – хорологічне 
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краєзнавство. Таким чином, об’єктом дослідження його є предмет 
дослідження національного краєзнавства загалом» [3].  

Таким чином, можна сказати, що національне краєзнавство є 
цілісною системою, яка функціонує у світі тривимірних моделей, 
утворених компонентами: простору (географічне краєзнавство), часу 
(історичне краєзнавство), соціуму (соціальне краєзнавство). Усі 
названі компоненти притаманні туристичному краєзнавству. Таким 
чином, туристичне краєзнавство виступає одним із стрижневих 
напрямів національного краєзнавства. 
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Т. 46. Кн. 2. С. 116–150.  

 
ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТІВ «НОВОЇ ПРИРОДИ» В НАВЧАННІ 

СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ АНАЛІЗУ ПОЕТИЧНОГО ТВОРУ 
Щербатюк В.С. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Україна 

Надзвичайно динамічне ХХІ століття спричинило інтенсивний 
розвиток телебачення й, особливо, Інтернету. Про сучасну молодь 
кажуть, що вона з’явилася на світ «із мишкою в руці». Діти покоління 
Z більше спілкуються з комп’ютерами, ноутбуками, смартфонами, 
аніж з однолітками. Вони по-іншому ставляться до процесу пізнання 
світу, менше мислять логічно, а отриману інформацію сприймають 
поверхово та фрагментально, насамперед через її зображення. 
«Знати для них, – зауважує Ж. Клименко, – це дедалі частіше 
означає «бачити» [4, с. 2]. В інтерв’ю газеті «Комерсант» відомий 
британський спеціаліст з інформаційних технологій Джеймс Мартін 
зауважував, що сучасні школярі з дитинства мають справу з 
машинами, а читати книги не люблять. «Виростає покоління людей, 
які звикли до того, що на екрані відбувається кілька речей одночасно, 
і хочуть, щоб довкілля негайно реагувало на їхні запити. Уже зараз у 
підлітків діапазон уваги набагато нижчий, ніж у тих, хто старше 
двадцяти. Це може погано відбитися на розумі людини. У 
майбутньому нам знадобиться здатність приймати виважені рішення 
й кооперуватися один з одним. Тому вже зараз потрібно поставити 
питання про те, чи не втрачаємо ми здоровий глузд і чи можемо ми 
зробити щось, щоб зберегти його. Я, утім, упевнений, що зможемо» 
[5].  
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Сьогоднішні студенти – теж представники покоління Z. Їм 
властивий кліповий спосіб сприйняття інформації, що 
характеризується зчитуванням лише поверхневих фактів. Вони 
майже не заглиблюються у зміст матеріалу, не здатні 
концентруватися на певній інформації, у них слабка увага та 
розпорошена спостережливість. Їм характерне мимовільне 
запам’ятовування. Молодь масово надає перевагу візуальному 
мисленню. Тому сьогодні перед викладачем вишу, як і перед 
учителем-словесником стоїть завдання – «використати сильні 
сторони візуальної культури, щоб зберегти зацікавлення книгою 
сучасних школярів» [2].  

На відміну від лінійних текстів, тобто текстів лише з 
вербальним компонентом, у текстах «нової природи» поєднуються 
вербальні та невербальні елементи, тобто крім букв такі тексти 
містять ілюстрації (серію зображень), аудіо- та відеоелементи, об’єм, 
написи. Тексти «нової природи», нові тексти, мультитексти – усе це 
поняття, що описують широку групу нетрадиційних текстових 
структур. Із погляду О. Казакової, однієї із фундаторів цього поняття, 
текстом «нової природи» є думка, що зафіксована на якомусь носії із 
зв’язаною послідовністю різнорідних символів (знаків вербальної і 
невербальної природи) [3, с. 104]. Такими є, наприклад, соціальні 
мережі, електронні тексти з гіперпосиланнями, тексти, що містять 
аудіовізуальні фрагменти, інфографіку, різні емотікони – усе те, що 
«не лише букви»  

Серед текстів «нової природи» під час роботи з ліричними 
творами на заняттях зі студентами філологічного факультету 
використовуємо такі: лепбуки, антибуки, хмарини тегів, інсталяції, 
ментальні карти, буктрейлери, постери, віршокартинки тощо. 
Розглянемо деякі з них детальніше. 

Цікавою формою власної візуалізації художнього тексту є 
віршокартинки. «Віршокартинка – за визначенням А. Богосвятської, – 
це зображення (гарна фотографія, малюнок), на якому розміщено 
художній текст (прозовий або поетичний)» [1].  

При читанні художнього тексту традиційно виникає унікальне 
сприйняття: свої образи, уявлення, асоціації, зв’язки, спогади. Робота 
з віршокартинками розвиває творчу уяву. Сутність змісту художнього 
тексту усвідомлюється глибше, адже його можна передати за 
допомогою зорового образу, невеликих деталей, пропустити через усі 
органи чуття – слух, запах, смак, дотик, рух. Віршокартинка має свою 
ідейну та естетичну цінність, пояснює й доповнює ліричний твір. 

Алгоритм створення віршокартинок простий (за 
А. Богосвятською [1]): 

1. Підібрати зображення (малюнок, фотографію), що, на 
вашу думку, передає емоційне сприйняття тексту. 

2. Вибрати шрифт, що найкраще відповідає темі твору. 
Розмір шрифта має бути або однаковим, або відрізнятись доволі 
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різко. Два-три розміри максимум. Виділення ключових слів приверне 
особливу увагу. 

3. Підібрати колір напису, щоб він гармоніював із 
картинкою. 

4. Створити на картинці декілька структурних зон, у яких 
найдоцільніше розмістити написи. Красиво, коли строфа вірша 
розбивається на фрагменти, словосполучення, окремі слова. 
Уписувати текст можна по діагоналі, зиґзаґом – як подобається. 

5. Останній штрих – копірайт (підпис) автора тексту. Його 
варто робити добре помітним. Це ваш етичний обов’язок. 

Досить популярним різновидом текстів «нової природи» є 
хмара тегів чи хмара слів. Хмара тегів (слів) – це візуальне 
відтворення списку слів, категорій, міток чи ярликів на єдиному 
спільному зображенні. За допомогою хмар тегів можна візуалізувати 
термінологію з певної теми в більш наочний спосіб. Це сприяє 
швидкому запам’ятовуванню інформації. 

Хмару тегів можна легко згенерувати власноруч з 
використанням спеціальних програм, зокрема й сервісуWordArt.com. 

У процесі вивчення творчості українських чи зарубіжних 
авторів-ліриків можна використати такі види робіт: під час засвоєння 
біографічного матеріалу пропонуємо хмару тег, де подано факти, 
дати, назви творів, а студенти за цими словами мають скласти 
розповідь про автора; вправа «Упізнай твір», коли у хмарі 
зашифровано слова, що називають героїв твору, місце подій тощо; 
вправа «Угадай цитату твору чи афоризм», коли студенти повинні 
скласти з поданих слів цитату та пояснити її; вправа «Проаналізуй 
хмару», коли дається завдання з’ясувати, яку інформацію несе 
хмара; вивчення віршів (розповідаючи вірш напам’ять, можна 
скористатися хмарою тег, створеною з тексту вірша); вправа 
«Знайдіть зайве» (наприклад, поміж запропонованих у хмарі художніх 
засобів потрібно знайти зайве й обґрунтувати вибір); складання 
розповіді за хмарою (про літературний напрям, добу, письменника 
тощо); створення власної хмари. 

Одним із засобів подачі навчального матеріалу, а також 
систематизації самостійної роботи студента є, так звані, ментальні 
карти – діаграми, на яких відображають слова, ідеї, завдання чи інші 
елементи, розташовані радіально навколо основного слова чи ідеї. 
Ментальні карти  можна створювати по-різному. Перші прототипи 
створювалися вручну на папері у вигляді схем, що за своєю 
структурою нагадували «дерево». На жаль, не завжди під час 
проведення занять, де використовуються ментальні карти, є 
можливість працювати on-line. Тому студенти малюють карти 
кольоровими олівцями на папері А3 чи А4 (якщо невеликий об’єм 
матеріалу). Це можна робити й на заняттях, якщо карти знань 
заповнюються під час засвоєння навчального матеріалу. 
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У процесі вивчення літературознавчих курсів ментальні карти 
доцільними будуть на різних етапах роботи з поетичним текстом. 
Наприклад, візуально укомплектований матеріал полегшує 
сприйняття нової інформації чи стає підсумком вивченої теми. Крім 
того, такі карти можна створювати як результат будь-якої проектної 
роботи, як випереджальне домашнє завдання, як елемент 
самостійної роботи тощо. За умови грамотно підготовлених студентів 
та наявності відповідної матеріально-технічної бази, ментальні карти 
суттєво пожвавлять заняття та стануть сучасним його доповненням. 

Зразки ментальних карт можна переглянути за QR-кодом.  
Сьогодні починає збуватися пророцтво канадського філософа 

Маршалла Маклюена про те, що розвиток електронних засобів 
комунікації поверне мислення людей до дотекстової епохи, і лінійна 
послідовність знаків перестане бути базою сучасної культури. Проте, 
на нашу думку, такі зміни не завжди негативні, просто потрібно 
правильно їх використати й зробити помічником в процесі 
професійної діяльності. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ЦИФРОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 

Якимчикас Є.В. 
КЗВО «Дніпровський педагогічний коледж» ДОР» 

м. Дніпро, Україна 
На сучасному етапі особлива увага приділяється професійній 

підготовці здобувачів освіти педагогічних коледжів, які у майбутньому 
сприятимуть навчанню, розвитку та вихованню сучасного 
громадянина української держави. Саме від рівня сформованості 
професійних компетентностей майбутніх учителів початкових класів 
залежить якість реалізації пріоритетних напрямів освітніх реформ.  

Зміни, які відбуваються в усіх ланках освіти зумовили перехід 
до нового напряму розвитку освітнього середовища із застосуванням 

https://bogosvyatska.com/2019/04/08/віршокартинка-як-засіб-розвитку-твор/
http://www.isaieva.kiev.ua/downl-f/prez-2-3-kreoltext.pdf
http://www.isaieva.kiev.ua/downl-f/prez-2-3-kreoltext.pdf
http://www.topos.ru/article/7371
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високоефективних технологій. У Концепції «Нова українська школа» 
до переліку ключових компетентностей додано інформаційно-
цифрову компетентність, яка має бути сформована в учнів. Також в 
«Національній стратегії розвитку освіти» зазначено про 
впровадження інноваційних та інформаційно-комунікаційних 
технологій в освітнє середовище. Впровадження сучасного 
інформаційно-цифрового середовища в освітній процес вимагає 
постійного вдосконалення професійних компетентностей педагогів. 
Тому формування професійної компетентності майбутнього вчителя 
початкових класів засобами цифрових технологій набуває особливої 
актуальності.  

Аналіз останніх джерел і публікацій. Аналіз літературних 
джерел засвідчив, що проблему формування професійних 
компетентностей досліджують С. Бібік, А. Маркова, О. Пометун, 
О. Савченко, А. Хуторський та ін. Аналіз наукових джерел свідчить 
про те, що напрацьовано значний досвід щодо формування 
професійної компетентності майбутніх учителів у монографіях 
І. Акуленко, Н. Глузман, О. Матяш, С. Скворцової. 

Питанням професійної компетентності засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій займались В. Бикова, 
М. Жалдак, В. Кремень; формуванням інформаційно-комунікаційної 
компетентності – М. Головань, О. Овчарук, Н. Олефіренко, 
М. Ястребов; формування інформаційно-комунікаційної 
компетентності майбутніх учителів початкових класів висвітили 
Г. Лаврентьєва, Р. Моцик, О. Нікулочкіна, Л. Пєтухова та інші [2]. 

Мета статті – з’ясувати особливості формування професійних 
компетентностей майбутнього вчителя початкових класів засобами 
цифрових технологій. 

Компетентність (від лат. соmреtеnсе) розкриває аспекти 
поведінки людини, які пов’язані з виконанням роботи, визначає 
основну характеристику особистості, яка досягла або здатна досягти 
високих результатів у діяльності [1]. В освітньому середовищі 
компетентність розглядають як динамічну комбінацію знань, умінь, 
навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих 
якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, 
здійснювати професійну та/або подальшу навчальну діяльність [3].  

Професійна компетентність передбачає не просто наявність 
знань й умінь у фахівця, а певну здатність використовувати знання та 
уміння, перетворюючи їх через власні особистісні якості для 
досягнення необхідного результату у конкретній діяльності. 
Сформовані компетентності та їх якісний прояв у професійні 
діяльності є показником рівня професіоналізму. 

Формувати професійну компетентність майбутнього вчителя 
початкових класів можна застосовуючи цифрові технології в 
освітньому просторі. Про це йдеться в листі Міністерства освіти і 
науки «Щодо організації навчання вчителів із використання 
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інформаційно-комунікаційних технологій», де зазначено: «Кожен 
учитель загальноосвітнього навчального закладу, незалежно від 
ступеня, типу, форми власності закладу та рівня своєї кваліфікації, 
повинен вміти орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати 
інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог 
сучасного високотехнологічного суспільства, використовувати 
Інтернет технології, локальні мережі, бази даних» [5]. 

Закон «Про вищу освіту» передбачає від педагогічних 
працівників постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну 
майстерність, наукову кваліфікацію; забезпечувати високий науково-
теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у повному 
обсязі освітньої програми відповідної спеціальності, додержуватися 
норм педагогічної етики, моралі; поважати гідність осіб, які 
навчаються у вищих навчальних закладах [3].  

Також у «Концепції розвитку педагогічної освіти» (далі 
Концепція) наголошено на вдосконаленні системи педагогічної освіти 
для підготовки педагогічних працівників та становленні і розвитку 
сучасних альтернативних моделей безперервного професійного та 
особистісного розвитку, створенні національного та незалежних 
порталів із метою забезпечення вільного доступу до професійних 
періодичних видань та інших публікацій у сфері освіти, а також 
дистанційних (у тому числі масових відкритих онлайн) курсів 
підвищення кваліфікації педагогів [4].  

Реалізуючи Концепцію щодо забезпечення вільного доступу 
до професійних періодичних видань та інших публікацій у сфері 
освіти, а також дистанційних (у тому числі масових відкритих онлайн) 
курсів підвищення кваліфікації, майбутні вчителі початкових класів, 
задовольняючи потребу щодо особистісного та професійного 
зростання, мають доступ до ресурсів: 

– «ЕducationalEra» – студія он-лайн освіти (https://www.ed-
era.com); 

– безкоштовні он-лайн курси від викладачів КНУ, КПІ та 
Києво-Могилянської  академії (https://prometheus.org.ua); 

– Освітній портал «На урок». (https://naurok.com.ua/journal); 
– Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

(http://nbuv.gov.ua); 
– Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. 

О. Сухомлинського (http://dnpb.gov.ua/ua); 
– Все для вчителя Нової української школи 

(https://nus.org.ua); 
– Всеукраїнська шкільна освітня мережа «Щоденник» 

(http://shodennik.ua); 
– Освітній портал «Класна Оцiнка» 

(http://klasnaocinka.com.ua); 
– Проект «Молодіжна Акція Мультимедійна» 

(http://mammedia.com.ua); 
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– Центр Інноваційної Освіти «Про.Світ» 
(http://www.prosvitcenter.org); 

– Електронне навчання Mozaik 
(https://www.mozaweb.com/uk); 

– Віртуальна школа ІКТ – майданчик для дистанційного 
навчання педагогічних працівників (http://imath.com.ua/vsikt); 

– платформа Moodle; 
– електронні підручники; 
– графічні редактори; 
– електронні презентації та їх використання; 
– інтерактивні мультимедійні матеріали для сучасного 

викладача; 
– використання офісу 365 для групової роботи з учнями; 
– інноваційні підходи до мобільного навчання, та інші. 
Отже, використання сучасних технологій, різноманітних 

комп’ютерних навчальних програм, Web-технологій, хмарних 
технологій, а також набуття навичок створення цифрового освітнього 
середовища, розкриває безмежний світ можливостей щодо 
формування професійної компетентності  майбутнього вчителя 
початкової школи. 
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Професійна освіта України знаходиться в процесі 
глобалізації, інтеграції та інтернаціоналізації, що вимагає високої 
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враховує швидкозмінність кадрових запитів підприємств, організацій, 
економіки країни, з урахуванням європейських тенденцій.  

Важливою умовою досягнення високої якості професійної 
підготовки робітничих кадрів є наявність нормативно-правових основ. 
Актуальним є вивчення нормативно-правових основ професійної 
освіти в Німеччині, так як Німеччина є світовим лідером та входить у 
першу групу країн по рівню кваліфікації кадрів (за оцінкою 
Міжнародного інституту моніторингу якості робочої сили (Швейцарія)). 

Законодавчою основою професійної освіти Німеччини є 
Положення про ремесла, прийняте 28 грудня 1965 року, змінене 28 
червня 1990 року. Положення про ремесла розглядає питання 
професійної підготовки в ремісництві, основ освітнього процесу, змін 
тривалості навчання, регулювання і контролю професійної підготовки, 
іспитів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації. Також в 
документі наведені інструкції, положення, описані штрафні санкції. 

Закон «Про захист працюючої молоді», прийнятий 9 серпня 
1960 року, доповнений 12 квітня 1976 року та 31 жовтня 2008 року, в 
якому вказано, що зайнятість дітей до п’ятнадцятирічного віку в 
Німеччині заборонена. Його правова основа поширюється на зайняту 
трудовою і освітньою діяльністю молодь до вісімнадцяти років і 
регламентує тривалість робочого дня, час роботи і відпочинку. Крім 
того, Закон зобов’язує роботодавця надавати молоді час на 
теоретичне навчання в професійній школі (§ 9). Закон регулює право 
здобувачів освіти не працювати: перед заняттями в професійній 
школі, що починаються о дев’ятій годині ранку; у відведений день для 
теоретичного навчання в професійній школі, якщо більше ніж п’ять 
занять по 45 хвилин кожне; протягом блокових занять у професійній 
школі, мінімум 25 годин, протягом мінімум 5 днів та інше. Законом 
передбачено іспити, невиробничі навчальні заходи, п’ятигодинний 
робочий день, вихідні дні та відпустка, розглянуто й особливі випадки 
і виключення (заборона трудової діяльності підлітків з обмеженими 
можливостями, небезпечної роботи і роботи під землею). Крім того, в 
Законі прописані права, повноваження, обов’язки роботодавця і 
робітника, інструкції, умови праці, інструктаж, медичне 
обслуговування, нагляд за роботою, порушення та штрафні санкції. 

Закон «Про права та обов’язки роботодавців і трудових 
колективів», прийнятий у 1953 році, змінений 25 вересня 2001 року та 
12 серпня 2008 року, розглядає інструкції про заснування виробничих 
рад, положення профспілок і об’єднань роботодавців на 
підприємствах. Третя частина закону присвячена правам та 
обов’язкам молоді, зайнятої робочої сили і освітньої діяльністю на 
підприємстві (право голосу і виборності, склад молодіжного 
представництва та представництва інструкторів (майстрів 
виробничого навчання) на підприємстві, участь у засіданнях 
виробничої ради на підприємстві і зборах та ін.). 
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Основою нормативної бази професійної освіти Німеччини є 
Закон «Про професійну освіту» 2005 року, який забезпечує свободу 
вибору професії, закріплює за державою відповідальність за розробку 
законодавства в галузі професійної освіти. Його фундаментом 
послужив Закон «Про професійну освіту» 1969 року, який зіграв 
велику роль у становленні і розвитку професійної освіти Німеччини. 
Метою реформи Закону «Про професійну освіту» 1969 року було 
підвищення якості професійної освіти для молодих людей незалежно 
від соціального чи релігійного походження, збільшення числа 
навчальних місць на виробництві, свободи дій і гнучкості 
підприємствам і професійним школам. Суттєві зміни торкнулися 
наступних сторін професійної освіти: скорочення тривалості навчання 
(зарахування шкільної професійної підготовки до основного періоду 
навчання); етапів навчання і його закінчення за кордоном; 
підвищення кваліфікації випускників при промислових палатах [4].  

З моменту впровадження Закону «Про професійну освіту» 
відбулися інновації в професійній школі, а саме: допуск викладачів 
професійних шкіл до атестаційних іспитів; право вирішального голосу 
викладачів професійної школи на випускних іспитах; покращення 
якості підготовки робітничих кадрів. Також, навчання за кордоном 
стає рівноцінною частиною підготовки фахівців. Це пов’язано з 
процесом інтеграції професійної освіти Німеччини в європейський 
простір, з метою визнання дипломів випускників та професійної 
підготовки в Європейському Союзі (§ 2, § 76 Закону). Зміни відбулися 
і в системі управління, що призвело до зменшення числа різних 
комітетів. Було скасовано земельні комітети федерального інституту 
професійної освіти. Залишився тільки федеральний комітет із 
фахової освіти, в якому представлені промислові об’єднання, 
профспілки та федеральні відомства. [5].  

Всі учасники професійної освіти (роботодавець, працівник, 
вчитель, інструктор, профспілка, держава) відповідальні за 
планування, проведення і вдосконалення професійної освіти. Ця 
співпраця «принцип згоди» простежується на всіх рівнях (союзи, 
землі, регіони, навчальні місця) [2].  

Варто відзначити, що в Німеччині функціонування 
професійної освіти щодо змісту навчання і підсумкової атестації 
визначається на основі консенсусу між урядом і організаціями 
соціальних партнерів (наприклад, в економіці – це промисловість, 
торгівля, сільське господарство, громадські організації, охорона 
здоров’я, а також понад дев’ятсот міжзаводських закладів освіти). 
Федеральний уряд відповідає за регулювання професійної освіти та 
безперервне навчання на підприємствах. Законодавство земель 
поширюється на середню та вищу освіту, навчання дорослого 
населення [1].  

На федеральному рівні відповідальним за професійну освіту 
є Федеральне міністерство освіти і науки, воно керує і координує 
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процес професійної підготовки фахівців. Інші Федеральні міністерства 
(галузеві міністерства) узгоджують свою роботу з Федеральним 
міністерством освіти і науки. Федеральний інститут професійної 
освіти координує діяльність роботодавців, профспілок, земель і 
Федерального уряду, вирішує актуальні питання професійної освіти, 
розробляє навчальні плани для професійних шкіл і проєкти 
вдосконалення професійної освіти. 

Державні задачі в професійній освіти розподілені між 
Бундестагом і шістнадцятьма федеральними землями. Виконання 
цих завдань – це прерогатива федеральних земель, що відповідають 
за шкільну і народну освіту у своїх землях. Всі закони, що стосуються 
професійних шкіл, – це земельні закони. Але, прийнятий закон може 
бути тільки після обговорення на постійній конференції міністрів у 
справах освіти та культури – це об’єднання міністрів у справах освіти 
та культури федеральних земель, вирішальне актуальні питання 
освіти, досліджень, науки і культури. На регіональному рівні 
організують і координують процес виробничого навчання торгово-
промислові та ремісничі палати. До їх компетенції входить 
консультація підприємств, проведення проміжних і випускних іспитів, 
реєстрація учнів, сертифікація придатності інструкторів, контроль 
якості підготовки фахівців [3]. 

Таким чином, нормативно-правовим підґрунтям професійної 
підготовки робітничих кадрів в Німеччині є Положення про ремесла, 
що регулює процес професійної підготовки в області ремісництва і 
контроль над ним; Закон «Про захист працюючої молоді»; Закон «Про 
права та обов’язки роботодавців і трудових колективів»; Закону «Про 
професійну освіту» 2005 року, який розглядає норми, права, 
обов’язки, функціонування і розвиток професійної освіти, є умовою 
досягнення високої якості професійної підготовки робітничих кадрів. 
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вимогами до змісту освіти, що є результатом євроінтеграційних 
процесів та нового бачення функцій навчального закладу щодо 
духовного та інтелектуального розвитку суспільства. Натепер 
загальновизнано, що освіта – не лише соціальний інститут, а й сфера 
специфічних послуг; що управління в освіті в нових економічних 
відносинах не може базуватися на командно-адміністративному 
стилі, оскільки керівник навчального закладу повинен володіти 
сучасними технологіями підвищення якості навчально-виховного 
процесу та забезпечувати комфортні умови праці й саморозвитку 
педагогічних працівників. 

Менеджер освіти – професія, тип діяльності, в основі якої – 
знання й людські здібності, за допомогою яких можна здійснювати 
управління, організацію та керування освітніми процесами й 
технологіями, нести за це відповідальність [4]. За Л. Кравченко, це 
цілеспрямовано професійно підготовлений фахівець, здатний до 
роботи у швидкозмінних ринкових умовах й управління як 
різноманітними типами навчальних закладів, так і масштабними 
освітніми системами [3]. 

Концептуальною ідеєю фахової підготовки магістрів за 
спеціальністю «Управління навчальним закладом» є збагачення 
працівників освіти надбаннями управлінської культури, науки та 
передового педагогічного досвіду на основі вивчення педагогічних та 
управлінських програм і технологій, сучасних концепцій управлінської 
психології, теорії навчання та виховання, розроблень моделей нових 
типів навчальних закладів, поглиблення спеціальних знань та 
вдосконалення умінь інноваційного характеру [2]. 

Згідно чинного Державного стандарту провідними 
виробничими функціями, якими повинні володіти магістри в галузі 
управління освітою, є проектувальна, організаційна, управлінська й 
виконавська. Ці функції розкривають зміст праці менеджера освіти, як 
зазначає Л. Кравченко, – професіонала високого рівня, освітнього 
лідера, талановитого організатора педагогічної взаємодії, який 
володіє конвергентним мисленням, творчими й організаторськими 
здібностями, наділений владними повноваженнями держави чи 
власника закладу, професійно керує педагогічним колективом 
відповідно до мети, функцій, освітніх стандартів та соціально 
значущих педагогічних вимог, забезпечує рентабельність і 
конкурентоздатність освіти, здійснює моніторинг внутрішнього й 
зовнішнього педагогічного середовища, проводить маркетинг освітніх 
послуг, налагоджує ефективні зв’язки із громадськістю, креативно та 
оперативно упроваджує інновації у практику діяльності закладу [3]. 

Підготовка магістрів із менеджменту освіти характеризується 
комплексністю та спрямовується на формування в них такого рівня 
готовності до управлінської діяльності, що дозволяє цілісно 
сприймати педагогічну дійсність і діяти на основі гуманістичних 
ціннісних орієнтацій. Така підготовка здійснюється за такими 
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специфічними напрямами: професійно спрямоване вивчення 
фундаментальних дисциплін із проблем управління; професійно 
орієнтовані форми самостійної, позaaудитоpної роботи; управлінська 
практика та науково-дослідна робота [2]. Цій меті слугує зміст 
загальнотеоретичного, спеціального, психолого-педагогічного, 
практичного, науково-дослідного й культурологічного блоків 
навчально-виховного процесу педагогічного ЗВО. 

Метою методологічної підготовки є формування в майбутніх 
фахівців основ методологічної культури, змістом якої є 
індивідуальний, соціально-особистісний досвід, що дозволяє 
майбутньому педагогічному працівникові проявляти творчу, 
концептуальну, науково обґрунтовану позицію в аналізі й вирішенні 
актуальних професійних проблем у різних сферах педагогічної 
діяльності (навчальній, методичній, управлінській, виховній, 
дослідницькій тощо) [5]. 

Методологічна підготовка має сприяти осмисленню сучасної 
парадигми освітнього менеджменту, що характеризується відмовою 
від управлінського раціоналізму класичних шкіл менеджменту, 
зорієнтованих переважно на вплив на внутрішні чинники організації. 
Сьогодні пріоритетними є такі функції менеджменту, як підтримки 
освітніх ініціатив і нововведень; створення умов, що забезпечують 
стабільне функціонування й розвиток освітніх систем; розвитку і 
самореалізації учасників освітнього процесу, правового та 
економічного захисту освіти та її суб’єктів; прогнозування та 
прийняття оптимальних рішень [1]. 

Засвоювані майбутніми менеджерами освіти технології 
управління мають відповідати сучасному рівню розвитку професійно-
педагогічних відносин, вимогам гуманістичної педагогіки 
співробітництва. Окрім цього, необхідними виявляються й ринково-
педагогічні управлінські технології. Л. Кравченко виокремлено два 
види таких технологій: 

− індивідуально-рефлексивні технології самоздійснення 
менеджера освіти (технологія самоменеджменту особистісних 
ресурсів, риторичної майстерності, конструювання ортобіотичної 
поведінки, самоіміджування, самодіагностики фахових 
компетентностей тощо); 

− особистісно-соціальні технології реалізації владних 
повноважень менеджером освіти (реінжинірингу освітніх бізнес-
процесів, бенчмаркінгу досвіду конкурентів, маркетингу і моніторингу 
якості освітніх послуг, конструювання і навчання трудового колективу 
та ін.) [3]. 

Методологічна підготовка сприяє належному проходженню 
магістрантами педагогічної практики та стажування. Педагогічна 
практика спрямована на використання теоретичних знань у 
практичній діяльності, формування професійних умінь і педагогічного 
досвіду, опрацювання засвоєних технологій управління. Організація і 
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зміст педагогічної практики майбутніх менеджерів освіти базується на 
таких принципових положеннях: пропедевтичної спрямованості, 
зв’язку з предметами психолого-педагогічного циклу; розвитку 
педагогічного мислення, особистісної орієнтації; динаміки 
самостійності, урахування реалій педагогічної дійсності [2]. 

Завершенням підготовки фахівця є захист кваліфікаційної 
роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії. Зміст і 
характер кваліфікаційної роботи має розкрити рівень і якість 
підготовки майбутнього менеджера освіти. У цілому кваліфікаційна 
робота менеджера освіти повинна мати переважно навчально-
дослідницький, проектно-дослідницький, проектно-конструктивний 
характер. Зміст роботи має розкривати якість предметної підготовки – 
ступінь засвоєння знань із галузі управління навчальним закладом, 
методології дослідження, психолого-педагогічних знань, розвитку 
методичних умінь і навичок, здатностей виявляти сучасні проблеми 
організації навчально-виховного процесу, підвищувати його якість, 
оптимально спілкуватися з учнями й педагогічними працівниками, 
аналізувати досвід роботи педагогів-майстрів, практичні дані, а також 
умінь визначати способи вирішення наявних і поставлених проблем, 
практичного їх вирішення на основі  дослідно-експериментальної 
роботи [2]. 

Таким чином, професійна підготовка менеджера освіти має 
особистісну й соціальну значущість, потребує чіткої професіоналізації 
її змісту. Методологічна підготовка є одним з найбільш складних 
аспектів такої підготовки, оскільки забезпечує систематизацію 
спеціальних теоретичних і методичних знань у галузі управління 
навчальним закладом, дає можливість диференціювати такі знання 
та визначити напрями діяльності й розвитку начального закладу та 
його керівника. Методологічна підготовка спрямовується на 
формування методологічної культури майбутнього фахівця та 
реалізується у процесі професійно спрямованого вивчення 
фундаментальних дисциплін із проблем управління, педагогічної 
практики та стажування, науково-дослідної роботи майбутніх 
менеджерів освіти. 
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ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ» 

В ІНОЗЕМНІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ 
Григор’єва В.А. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Україна 

Співробітництво країн світу у сфері економіки, науки, техніки, 
культури, освіти сприяє проникненню в різні мови іншомовних слів. 
Запозичення іншомовних слів властиве й для української наукової 
термінології. Так само іноземними елементами і словами 
збагачується й будівельна лексика – одна з найбільш древніх галузей 
знань, невід’ємна частина людського досвіду, що акумулює в собі 
результати пізнавальної діяльності. 

Сьогодні в українському освітньому просторі набув 
поширення запозичений з-за кордону термін «цивільна інженерія» 
(нім. – «Bauingenieurwesen», англ. – «civil engineering»). 

Для визначення сутності цього поняття нами було 
проаналізовано іноземну довідкову літературу, низку наукових праць 
іноземних учених, а також авторські й мережеві он-лайн словники.  

Із метою більш точного визначення змісту поняття «цивільна 
інженерія» ми звернулися до його генези.  

В українську мову термін «інженерія», що походить від 
французького «ingenierie», увійшов через російський термін – 
«инженерия» або польський – «inżynieria». Французьке слово 
«ingenieur» (інженер), первісно «будівельник військових машин» 
пов’язане з «engin» (машина; винахідництво), яке походить від 
латинського слова «ingenium» (вроджені здібності; дотепність; 
дотепний винахід, талант, геній).  

Термін «цивільна (будівельна) інженерія» (англ. – civil 
engineering) виник від словосполучення «цивільний інженер», яке 
з’явилося у XVІ ст. у Голландії і застосовувалось до будівельників 
мостів та доріг і відрізняло їх від військових інженерів [2]. Науковиця-
філологиня А. Абдурахманова вважає, що процес виокремлення 
терміну «цивільна (будівельна) інженерія» (англ. – civil engineering) 
відбувся в XVІІІ ст. унаслідок появи терміну «військова інженерія» 
(англ. – military engineering) [1, с. 52].  

Німецький термін «Bauingenieurwesen» (цивільна 
(будівельна) інженерія) містить словосполучення «Ingenieur im 
Bauwesen», що в перекладі з німецької означає «інженер у 
будівництві». 

Сучасні довідкові джерела уточнюють та деталізують це 
поняття. Вільна енциклопедія (нім. – die freie Enzyklopädie) подає таке 
визначення терміну «цивільна інженерія»: інженерна наука, яка 
займається концепцією, плануванням, проєктуванням, розрахунком, 
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будівництвом та експлуатацією будівель надземного, підземного, 
транспортного й гідротехнічного будівництва. У цьому контексті також 
розглядаються питання захисту навколишнього середовища, 
наприклад, захист від шуму, збереження водних ресурсів і ґрунту, а 
також пов’язані з цим дослідження забруднюючих речовин [3].  

У «Будівельній енциклопедії» зазначено, що до класичних 
галузей цивільної інженерії належать організація будівництва, 
проєктування будівель і споруд, транспортне будівництво та 
гідротехнічне будівництво [6]. 

Словник цивільної інженерії містить таке тлумачення: 
цивільна інженерія – дисципліна, яка містить усі технічні прийоми, 
пов’язані з цивільними спорудами: мостами, будівлями, 
транспортними системами, тунелями, віадуками, аеропортами, 
греблями та ін. [5]. 

У Словнику архітектури та будівництва «цивільна інженерія» 
тлумачиться, скоріше, як будівництво доріг, водних шляхів, мостів, 
інших споруд, розробка ґрунту, земляні роботи, ніж спорудження 
будівель [4]. У деяких словниках термін цивільна інженерія 
трактується як наука про будівництво, а саме доріг, мостів і залізниць; 
застосування принципів науки до проєктування, будівництва та 
експлуатації доріг, мостів, гребель тощо; будівництво таких великих 
об’єктів інфраструктури, як дороги, мости та залізниці. 

Отже, проаналізувавши низку іноземних наукових джерел, 
можемо зробити висновок, що поняття «цивільна інженерія» 
розглядають по-різному, зокрема як: 

– інженерну науку, яка займається різними етапами 
будівельного процесу; 

– дисципліну, яка містить усі технічні прийоми, пов’язані з 
цивільними спорудами; 

– наука про будівництво тощо. 
Класичними галузями цивільної інженерії є організація 

будівництва, проєктування будівель і споруд, транспортне 
будівництво та гідротехнічне будівництво. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРЕНІНГУ З ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ 
ДЕМОКРАТИЧНОЇ ОСВІТИ 

Нестеренко А.С. 
ДВНЗ «Донбаського державного педагогічного університету» 

м. Слов’янськ, Україна 
Нині в системі освіти України особлива увага приділяється 

здійсненню освітнього процесу на демократичних засадах. Про це 
свідчить прийняття в Україні ряду нормативно-правових документів, 
відповідно до яких відбувається розбудова Нової української школи 
за європейськими (демократичними) стандартами. У зв’язку з цим із 
2018 року в Україні діє проєкт «Розвиток демократії в педагогічній 
освіті в Україні, Норвегії та Палестині» CPEA-LT-2017/10037), який 
передбачає підготовку педагогів різних освітніх галузей – математики, 
дошкільної та початкової освіта, філології та ін. спеціальностей) за 
допомогою тренінгу.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Основи 
застосування тренінгу в підготовці педагога розкрито в працях 
О. Алексюка, І. Андрощука, Л. Бондарєвої, К. Кончович, Т. Каганцевої, 
О. Кравчука, О. Керика, Т. Котенка, О. Комар, Л. Любчак, Л. Мороза, 
Н. Сеньовської, І. Трубіциної, Н. Хміль, С. Яковенка та ін. 
Використання тренінгу з підготовки вихователів та вчителів 
початкових класів, математики, етики, естетики та ін. предметів до 
демократичної освіти розкрито в доробках Н. Воронової, С. Довбенко, 
Т. Євтухової, О. Кошелєва, І. Пучкова, М. Матішак, Н. Цюняк, 
А. Шапошнікової та ін. 

Аналіз доробків цих та інших учених і педагогів дає 
можливість визначитися з теоретичними основами складання 
тренінгу для майбутнього вчителя.  

Мета повідомлення – розкрити теоретичні основи тренінгу з 
підготовки майбутнього вчителя до реалізації принципів 
демократичної освіти. 

Тренінг є ефективною формою підготовки майбутнього 
вчителя до реалізації демократичної освіти, яка полягає у 
формуванні нових умінь та навичок, що підвищують ефективність 
навчальної діяльності та формують професійну  
компетентність [3; 4]. 

Особливості тренінгу з демократичної освіти зі студентами 
визначаються тим, що їх навчальна робота нормована по 2 години; 
сам тренінг має проводиться не за рахунок існуючих навчальних 
дисциплін, а за рахунок відповідного спецкурсу. 
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Тренінг, як форма освітньої діяльності має свою структуру, 
зміст, вимоги до організації та проведення, що по суті і є теоретичною 
основою до його складання.  

Тренінг з підготовки майбутнього вчителя до реалізації 
принципів демократичної освіти, як і будь-який навчальний тренінг, 
складається з трьох блоків: підготовчого (знайомство учасників, вибір 
правил роботи в групі, визначення очікувань); основного (робота над 
розв’язанням поставлених завдань); заключного (підбиття підсумків, 
порівняння отриманих результатів з очікуваними, рефлексія) [2; 3; 4; 
5]. 

Обов’язковими складовими тренінгу з підготовки студентів до 
реалізації принципів демократичної освіти є [3]: конкретна мета, 
завдання, цільова група, місце та тривалість проведення; вправи 
«активності» та «руханки», а також рефлексія (як в кінці заняття, так і 
в кінці кожної вправи). 

При складанні тренінгу з підготовки майбутнього вчителя 
метою тренінгу має бути [2]: 

− інформування та набуття учасниками тренінгу нових 
навичок та умінь;  

− опанування новими технологіями;  
− зменшення чогось небажаного (прояв поведінки, стилю, 

неефективного спілкування, особливостей реагування тощо);  
− зміна погляду на процес навчання як такий, що може 

приносити наснагу та задоволення;  
− підвищення здатності учасників до позитивного 

ставлення до себе та життя; 
− пошук ефективних шляхів вирішення поставлених 

проблем завдяки об’єднанню в тренінговій групі різних за характером, 
темпераментом, емпіричним досвідом та іншими якостями студентів, 
котрі у процесі обговорення впливають на вирішення зазначеної 
проблеми (О. Комар та ін.). 

Завдання тренінгу мають бути вимірювальними, досяжними 
та відповідати меті тренінгу. До основних завдань, які спрямовані на 
підготовку майбутніх учителів до реалізації принципів демократичної 
освіти слід віднести:  

– ознайомлення студентів з принципами демократичної 
освіти;  

– формування в них уявлення про реалізацію принципів 
демократичної освіти;  

– удосконалення навичок співробітництва, 
відповідальності, відкритості, поваги та справедливості та ін. 

Особливості тренінгу з підготовки педагогів до реалізації 
демократичної освіти визначаються змістом інформаційного блоку. 
Тому очікуваними результатами такого тренінгу мають бути: 
розуміння студентами сутності понять «принципи демократичної 
освіти», «принцип співробітництва», «принцип рівних можливостей», 
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«принцип різноманітності», «принцип самоорганізації» та «принцип 
регіоналізації», а також набуття вмінь їх практичного застосування. 

Цільова група тренінгу (хто бере участь): студенти 
педагогічних спеціальностей від 7 до 15 осіб у тренінговій групі. 

Тривалість тренінгу проведення відповідно до розкладу 
занять не повинна перевищувати дві години. При цьому, час 
проведення кожної вправи на засвоєння основного матеріалу до 20-
30 хвилин та вправ на розвантаження  – 10 хвилин. Доцільно 
дотримуватись наступного розподілу часу:  

1) вступна частина – (знайомство учасників (вправа на 
знайомство («Знайомство»)), повідомлення теми і мети тренінгу 
(варто запропонувати пошукову роботу), визначення очікуваних 
результатів від запланованого тренінгу (вправа «Дерево очікувань»), 
визначення правил роботи в групі (вправа «Правила»)) повинна бути 
розрахована на 20-30 хвилин; 

2) основна частина (повинна бути розрахована на 80 хвилин) 
має включати вправи «активності» спрямовані на розкриття 
принципів освітнього процесу демократичної освіти: співробітництва 
(встановлення в закладі освіти атмосфери взаєморозуміння, довіри і 
взаємної вимогливості педагога і учнів чи студентів), різноманітності 
(багатоукладність, альтернативність освітніх програм, змісту, форм і 
методів навчання, диференціацію та індивідуалізацію освітнього 
процесу), регіоналізації (врахування регіональних відмінностей при 
складанні освітніх програм, вивчення регіональних традицій різних 
частин України, наприклад при вишивці, бісероплетінні та ін.), 
самоорганізації навчальної діяльності (побудова освітньої діяльності 
а самостійній роботі учнів чи студентів) та рівних можливостей (кожен 
громадянин повинен мати можливість одержання як загальної, так і 
професійної освіти на будь-якому рівні).  

3) заключна частина не повинна перевищувати 20-30 хвилин; 
до неї мають входити вправи на закріплення матеріалу, підбиття 
підсумків, побажання, зіставлення очікуваних результатів з наявними 
(вправа «Дерево підсумків») та окреслення перспектив на подальші 
тренінгові заняття (вправи «Побажання», «Мікрофон») чи 
використання отриманих результатів в процесі педагогічної роботи. 

Доцільно проводити чотири/п’ять вправ «активностей» на 
розкриття кожного питання з перервою на вправи «руханки». При 
цьому кожна вправа «активностей» не повинна перевищувати 20-30 
хвилин, а кожна вправа «руханка» 5–10 хвилин. Вони мають 
передбачати: згуртування групи, міжособистісне спілкування, 
засвоєння знань, умінь та навичок в реалізації принципів 
демократичної освіти. Вправи «активності» в тренінгу з підготовки 
майбутнього вчителя до реалізації принципів демократичної освіти 
повинні передбачати головну мету – набуття досвіду в реалізації 
принципів демократичної освіти освітнього процесу (співробітництва, 
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різноманітності, регіоналізації, самоорганізації та рівних 
можливостей). 

Вправи «руханки» мають бути спрямовані на активізацію 
психофізіологічних процесів організму, підвищення уваги; сприяти 
створенню невимушеної та довірливої атмосфери учасників. Кожен 
блок (частину) тренінгу доцільно починати й завершувати руховими 
вправами, не варто одразу після рухової вправи пропонувати міні 
лекцію – учасникам потрібен деякий час, щоб заспокоїтися, 
налаштуватися на інтелектуальну працю. Краще після «руханки» 
влаштувати групову дискусію або іншу вправу, яка не вимагає 
фізичної активності. Їх слід виконувати всім учасникам тренінгу. 

Тренінгові вправи доцільно здійснювати в п’ять основних 
етапів: 1) визначення мети вправи, 2) постановка проблеми, 
3) прийняття рішення, щодо правильного та послідовного виконання 
вправи, 4) підготовка інструкцій для студента і тренера, 5) апробація 
вправи [5]. 

Рефлексія являється обов’язковим компонентом в тренінгу з 
підготовки майбутніх педагогів до реалізації демократичної освіти. 
Вона проводиться, як в кінці кожної вправи, так і в кінці тренінгу – 
рефлексивний блок (заключна частина).  

Висновки. При складанні тренінгу слід пам’ятати, що кожна 
освітня галузь, кожен освітній предмет у закладі вищої освіти суттєво 
відрізняються від інших та мають свої характерні особливості. Ці 
особливості визначають зміст вправ, хід проведення, тривалість 
проведення та ін. Але головна мета залишається незмінна – 
підготувати майбутніх педагогів до реалізації принципів 
демократичної освіти в освітньому процесі.  

Таким чином, застосування окреслених теоретичних основ 
дає можливість скласти ефективний тренінг для студентів – 
майбутніх учителів з різних педагогічних спеціальностей. 
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ПРОЄКТУВАННЯ ВИКЛАДАЧЕМ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 
Гладков Д.Ю. 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
м. Полтава, Україна 

У Полтавському університеті економіки і торгівлі актуальні 
освітні завдання вирішуються педагогами шляхом детального 
проєктування і впровадження в навчальний процес інноваційних 
технологій навчання. 

Зважаючи на актуальність дослідження проблеми 
проєктування новітніх технологій навчання як складової професійної 
діяльності педагога і спираючись на публікації, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми [1 – 5], маємо на меті уточнити сутність 
понять «проєктування», «інноваційні технології навчання», 
«інтерактивні технології навчання» і сформулювати вимоги до 
викладача вищої школи як проєктанта. 

Щодо поняття «проєктування», яке в педагогіку прийшло з 
технічних наук, де воно традиційно розуміється як підготовчий етап 
виробничої діяльності, призначається для вирішення актуальної 
технічної проблеми, коли моделюється певний об’єкт, який є 
придатним для масового тиражування [2, с. 104]. У діяльності 
педагога проєктуванням також є цілеспрямована діяльність щодо 
створення проєкту (нової технології навчання), який також 
орієнтований на масове використання [3, с. 20 – 23].  

«Інноваційні технології навчання» часто розглядаються 
практиками як такі, що є новими для вітчизняної вищої школи. Але 
значення цього терміну дещо інше – нововведення (адже він 
походить від двох латинських слів: in – префікс, що означає 
заперечення та novatio – оновлення, зміна), що заперечує існуючі 
технології навчання. Це стосується й «інноваційних підходів», 
«інноваційного мислення», «інноваційного середовища»  
тощо [2, с. 105].  

Поняття «інтерактивні технології навчання», яке також 
несправедливо практиками зводиться лише до комунікацій (від англ. 
слова interactive – взаємодія, спілкування). Ми погоджуємося із 
сучасними дослідниками Л. Лебедик [1, с. 282 – 294; 2, с. 105 – 106] і 
В. Стрельніковим [3, с. 20 – 23; 5, с. 297 – 300], які вважають, що 
«інтеракція» є діалогом, який важко алгоритмізувати (тобто, зробити 
власне технологією навчання) через спонтанність спілкування. 
Автори справедливо аргументують, що, оскільки є «активні технології 
навчання», які педагоги-практики продуктивно використовують, 
термін «інтерактивні технології навчання» слід виводити з двох 
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латинських слів: inter – префікс, що означає перебування поміж, і 
activus – діяльний, енергійний. Отже, на думку авторів, «інтерактивна 
технологія навчання» є такою, у якій активність суб’єкта навчання 
викликана зовнішніми чинниками (організацією навчального процесу). 
До інтерактивних технологій навчання, окрім комунікативних, 
відносяться також інформаційні та модульні [3, с. 20 – 23; 5, с. 297 – 
300]. 

Щодо вимог до викладача вищої школи як проєктанта 
технології навчання, насамперед проєктування потребує синтезу 
різноманітних знань: філософських, педагогічних, психологічних, 
історичних, соціологічних, інформаційних, екологічних, медичних, 
технічних, правових тощо. Викладач вищої школи має колосальну 
відповідальність як за технологічні аспекти освітнього процесу, так і 
за психічний стан і життя тих, хто бере участь у реалізації цього 
проєкту. Л. Лебедик вважає, що, якщо для технічного проєкту можна 
описати й урахувати всі елементи, умови і конструктивні вузли, які 
забезпечать втілення проєкту, то для проєкту технології навчання 
зробити це дуже важко через індивідуальні особливості суб’єктів і 
багатофакторність педагогічних явищ; тому проєкти технологій 
навчання мають бути більш гнучкими за технічні і мати для корекції 
окремих вузлів певний резерв [2, с. 105]. 

Отже, ми розділяємо думку Л. Лебедик, що проєкт викладача 
вищої школи його технології навчання: може бути вироблений лише 
на підґрунті критичного аналізу досвіду раніше виконаної діяльності і 
її продуктів; має спиратися на експериментально вивірену уяву; 
уміщувати довершене дослідження реконструйованого об’єкта у тому 
вигляді, в якому він існує насправді; бути зорієнтованим на  
впровадження [2, с. 105].  

Щодо проєктувальних умінь викладача вищої школи, то ними 
є: формулювати кінцеві й поточні дидактичні цілі і завдання, 
знаходити раціональні способи їх вирішення й досягнення; визначати 
для проєктування навчального процесу вихідні дані; здійснювати 
перспективне планування, правильно ставити тактичні, стратегічні, 
оперативні завдання і вибирати методи і способи їх вирішення; 
виділяти інформаційно-смислові елементи навчального матеріалу і 
дидактичні одиниці, визначати їх послідовність вивчення й ієрархію; 
передбачати протягом усього планованого періоду навчання можливі 
результати вирішення педагогічних завдань; ставити перед 
студентами індивідуальні й загальні для групи цілі аудиторної, 
самостійної й позааудиторної роботи; знаходити основні опорні 
міжпредметні зв’язки; встановлювати оптимальний обсяг навчального 
матеріалу; моделювати зміст навчального матеріалу, методи і форми 
викладання курсів, ураховуючи їх роль і місце у програмі підготовки 
студентів [2, с. 106]. 

Також авторкою виділяються інструментальні компетенції, 
якими повинен володіти викладач вищої школи: вміти працювати з 
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інформацією в глобальній комп’ютерній мережі; вміти працювати з 
розподіленими базами знань, традиційними носіями інформації; 
вільно володіти навичками публічної та наукової мови, літературною 
та діловою усною і письмовою мовою; володіти іноземними мовами 
на рівні побутового спілкування; вміти редагувати і створювати тексти 
професійного призначення, аналізувати логіку висловлювань і 
міркувань; вміти використовувати для реалізації внутрішніх резервів 
партнерів у спілкуванні можливості комунікативних зв’язків; бути 
здатним використовувати сучасні технічні засоби для вирішення 
комунікативних завдань; бути здатним і готовим оцінювати 
результати досліджень, проводити наукові експерименти; бути 
здатним синтезувати, аналізувати та критично резюмувати 
інформацію; бути здатним до професійної експлуатації у процесі 
педагогічної діяльності сучасного обладнання та приладів; бути 
здатним представляти, оформляти й доповідати про результати 
виконаної дослідницької роботи, в тім числі використовуючи навички 
роботи з комп’ютерною технікою тощо [2, с. 106].  

Головним знаряддям проєктування у проєктній діяльності 
педагога, на думку Л. Лебедик, є проєкти і схеми «новітніх технологій 
навчання», які, у свою чергу, є інтегральним інтелектуальним 
засобом, що опосередковує розгортання процесу трансформації 
минулого в майбутнє, теоретичного в практичне, природного в 
штучне, потенційного в  
актуальне [2, с. 106].  

Проєктуючи і впроваджуючи в навчальний процес інноваційні 
технології навчання, викладач вищої школи має розуміти, що будь-
який проєкт технології навчання реалізується лише частково 
практично завжди. Це обумовлено тим, що явища, процеси, 
технології, спроєктовані педагогом, через суттєвий вплив випадкових 
чинників можуть вийти з-під контролю. Під час реалізації проєкту 
технології навчання, наприклад, можуть відбутися важливі події в 
житті суб’єктів навчання, які змінять їхню поведінку і вплинуть на 
результативність навчання. Хоча точно спроєктувати складні 
педагогічні об’єкти майже неможливо (наприклад, міжособистісні 
взаємини, психічний розвиток майбутнього фахівця, процеси 
професійного й культурного становлення, виховання, соціалізації, 
тощо), але це не означає, що викладачеві вищої школи треба 
відмовитися від цього.  
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ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ ПРО 

ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТА 
Гладкова В.І. 

ВСП «Кам’янський міський відділ лабораторних досліджень  
ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр 

 МОЗ України» 
м. Кам’янcьке, Україна 

Напрямками реалізації змісту підготовки з фізичної культури є 
підвищення рівня фізичної підготовленості, формування основ для 
всебічного розвитку здоров’я студентів; формування і поліпшення 
основних життєво важливих рухових навичок, умінь та пов’язаних з 
ними знань; підготовка до повноцінного життя в техногенних, 
природних та соціальних умовах; до безпечної трудової діяльності та 
надання першої допомоги.  

Зважаючи на важливість знань про фізичне здоров’я в 
системі фізичного виховання майбутнього викладача закладу вищої 
освіти, слід звернути увагу на вирішення пізнавальних та виховних 
завдань, а саме: виховання дбайливого ставлення до свого здоров’я; 
розширення кругозору; виховання інтересу та звички до занять 
фізичними вправами; усвідомлення необхідності розвивати свої 
фізичні здібності; формування стійких мотиваційних установок на 
здоровий спосіб життя; виховання морально-вольових і психологічних 
якостей особистості. Зважаючи на це, фізичне виховання 
майбутнього викладача є актуальною проблемою у діяльності 
закладу вищої освіти. 

Аналіз останніх публікацій з філософії, фізіології, педагогіки, 
психології, засвідчив посилену увагу науковців до розгляду 
теоретичних і практичних засад формування знань з фізичної 
культури, мотивів і потреби до занять з фізичної культури, виховувати 
бажання систематично займатися фізичною культурою та отримувати 
задоволення від цього [1–5 та ін.]. 
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Найбільш важливим компонентом змісту фізичної культури є 
відповідний рівень знань із цієї галузі. Знання визначають як обсяг 
отриманої інформації – сприйнятої, усвідомленої та закріпленої в 
пам’яті людини. Знання освоюються у процесі діяльності та 
фіксуються у вигляді фактів, уявлень, понять і закономірностей.  

Знання спільно з навичками і уміннями забезпечують 
правильне відображення понять, уявлень і мислення, законів 
природи і суспільства, взаємин і взаємодії людей, місце людини в 
суспільстві та її поведінки. Набуття знань сприяє розвитку 
самосвідомості людини. Вони допомагають визначити свою позицію 
стосовно дійсності.  

Знання є набуттям досвіду, одержаного в процесі діяльності, 
перевіреним практикою результатом пізнання дійсності. Рівень знань 
визначається загальним обсягом інформації, яка отримана і 
узагальнена в результаті вивчання й аналізу об’єкта. 

Компонентом знань з фізкультурної культури у програмі 
«Основи здоров’я і фізична культура» для закладів вищої освіти є 
розділ «Теоретико-методичні знання». Він дозволяє формувати 
спеціальні знання, уміння та навички використання засобів фізичної 
культури з метою забезпечення оптимальної життєдіяльності 
організму, тілесного й інтелектуального самовдосконалення. Цей 
розділ дає можливість одержувати інформацію (знання), завдяки якій 
формується усвідомлена життєва необхідність, придбання 
прикладних умінь та навичок, оволодіння способами їхнього творчого 
застосування з метою досягнення високого рівня фізичної та 
розумової працездатності. Теоретико-методичні знання формують 
уявлення про можливості власного організму, елементарного 
моніторингу за станом власного здоров’я, а також самостійно 
створювати й реалізовувати програми самовдосконалення. 

До теоретико-методичних знань для студентів педагогічних 
спеціальностей входять: фізична культура в Україні, планування та 
методика розвитку основних фізичних якостей, ознаки перевтоми, 
фізичні вправи як ефективний засіб підвищення працездатності, 
організація і проведення позанавчальних занять зі студентами, 
дотримання рухового режиму та правил безпеки і гігієни під час 
занять фізичними вправами, правила та методика самостійних занять 
фізичними вправами, надання першої медичної допомоги в разі 
травмування, основні поняття і принципи системи фізичного 
виховання в закладах освіти, основи техніки, тактики та правил 
вивчених видів спорту, інструкторська і суддівська практика.  

Теоретико-методичні знання студентів педагогічних 
спеціальностей включають такі питання: фізичні вправи для 
підготовки до праці, служби в армії, набуття професії, гармонійного 
розвитку майбутньої матері, самоконтроль за впливом фізичних 
навантажень, перша допомога у разі спортивного травмування, 
фізична культура в сім’ї, впровадження здорового способу життя, 
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вплив фізичної культури на стан здоров’я, методика самостійних 
занять фізичними вправами, фізична культура як важлива складова 
загальної культури людини. 

У законодавчій базі фізичної культури та спорту в Україні 
теоретичні знання мають незначні відмінності. Зокрема, більш 
широко розкриваються питання: основні характеристики формування 
здорового способу життя, статеві зміни в організмі чоловіка та жінки, 
організація та способи активного відпочинку, методи самоконтролю і 
самооцінки стану здоров’я, правила і методика проведення 
самостійних занять фізичними вправами, методи фізичного 
вдосконалення людини, методика розвитку фізичних якостей. 

Наявність рівня знань про фізичну культуру і спорт є 
необхідною передумовою фізкультурно-спортивної діяльності 
студентів педагогічних спеціальностей, а отже, і реалізації потреб у 
сфері фізичної культури. При плануванні теоретичного матеріалу 
беруться до уваги види знань, закономірності їх засвоєння, місце 
теоретичних положень у структурі і змісті шкільного заняття фізичної 
культури, особливості пізнавальної діяльності тих, кого навчають, в 
умовах занять фізичними вправами.  

Основним методом технології процесу формування знань з 
фізичної культури є метод інформації. Інформація – це, по-перше, 
відомості, що є об’єктом зберігання, переробки і передавання, по-
друге повідомлення про основні поняття, положення, категорії, 
методи, принципи та організацію діяльності. У системі фізичного 
виховання вона має інтеграційний характер. Ефективність 
інформаційного впливу в процесі формування знань визначається в 
когнітивній формі (свідоме прагнення до одержання знань про роль 
фізичної культури і спорту, що є компонентом фізичного здоров’я 
людини) і активній (позитивного ставлення й організація власних 
фізкультурно-оздоровчих занять).  

Методи інформаційного впливу в процесі формування знань 
мають інформаційно-рецептивний і дослідницький характер. 
Найбільш поширеними у системі вищої освіти є словесні методи 
(бесіди, лекції, диспути, пояснення, вказівки, обговорення, коментарі) 
з використанням різних засобів наочності. Дані методи не тільки 
формують знання, але й позитивно впливають на організацію 
навчально-пізнавальної діяльності, мотивацію. 

Отже, формування знань з фізичної культури сприяє 
інтелектуальному розвитку студентів. Набуття знань здійснюється за 
допомогою інформаційного методу, а ефективність процесу 
засвоєння теоретико-методичного матеріалу з фізичної культури 
залежить від системи контролю. 
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Гладкова О.А. 
Полтавський університет економіки і торгівлі 

м. Полтава, Україна 
Викладачі вищої школи, проєктуючи і впроваджуючи в 

навчальний процес інноваційні технології навчання, мають 
керуватися методологічного потенціалом синергетичного підходу. 
Дослідники [1–5] рекомендують поєднувати при проєктуванні власної 
діяльності два сучасні підходи – системний і синергетичний.  

Синергетичний підхід до проєктування викладачем власної 
дидактичної системи передбачає перехід від закритої до відкритої 
системи освіти для впливів суспільства. Синергетичний підхід зможе 
перетворити освіту зі способу навчання людини у засіб формування 
творчої особистості, адекватної суспільству, яка володіє 
синергетикою для подальшого самовдосконалення [3, с. 42]. 

Для відкритої системи освіти, згідно теорії синергетики, 
процес самоорганізації розпочинається з випадкових відхилень 
системи від рівноваги (флуктуацій). Спочатку ці відхилення 
придушуються системою, але поступово її флуктуації не лише не 
послаблюються, а, навпаки, посилюються, оскільки система є 
неврівноваженою і взаємодіє із середовищем. попередня динамічна 
структура чи режим функціонування змінюються внаслідок посилення 
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флуктуацій, виникає нова структура, динамічний режим чи 
спонтанний порядок [3, с. 43]. 

Викладачеві важливо користуватися синергетикою, яка 
розкриває закономірності й умови перебігу лавиноподібних, швидких 
процесів і процесів нелінійного, самостимулюючого росту. Йому 
важливо зрозуміти, як можна ініціювати такі процеси у відкритих 
нелінійних системах, наприклад, у підготовці майбутнього фахівця, і 
які існують вимоги, що дозволяють уникати ймовірного розпаду 
складних структур перед моментом максимального розвитку [3, с. 44]. 

Проєкт власної дидактичної системи викладача можна уявити 
як «стартовий алгоритм», базовий і початковий елемент творчого 
процесу. Викладач вищої школи саме ним може керувати пізнанням і 
удосконалювати за допомогою набутих людиною досвіду і знань [3, с. 
44].  

Освіта з позицій синергетики означає, що смисл і значення 
принципово не можуть бути дані зовні, повідомлені у готовому 
вигляді. У навчанні ніхто не може щось зрозуміти за іншого. Справа 
не лише в тому, що кожен все розуміє по-своєму. Є, звичайно, певні 
загальні структури розуміння, але вони засвоюються на основі 
індивідуального досвіду, культури, освіти, способу життя. Тобто, 
освіту зовні не можна нав’язати, вона потребує внутрішньої 
самоорганізації. Викладач вищої школи має керуватися тим, що саме 
знання не тотожне ні предмету, ні психічному образу предмета. 
Знання є ідеальним і непредметним: воно завжди є відношенням до 
предмета, а не самим предметом [3, с. 44]. 

Ефективним навчання стане лише тоді, коли студент 
використовуватиме знання, здобуті ним самим. Механічно засвоєні 
знання забуваються, не відіграють у подальшій практичній діяльності 
суттєвої ролі, є безплідними. Освіта не є лише засвоєнням знань. Це, 
більше, зміна пов’язаного з особистістю студента внутрішнього 
соціально-пізнавального статусу. Лише під час самонавчання 
відбувається ефективне навчання, воно є більш міцним, довго 
зберігається, адже відповідальним стає студент і опорою для нього є 
самооцінка, а не зовнішня оцінка викладача [3, с. 44]. 

Роль педагога також має змінитися. Його метою стає не зміна 
за заданим зразком студента, а стає важливішою здатність 
викладача до емпатії, вміння зрозуміти внутрішній світ студента щоб 
зробити відкритими для розвитку його здібності. Полягає завдання 
педагога в тому, щоб привести в рух застигле сприймання студента 
(його незнання, невміння, нерозуміння), щоб студент почав в себе 
усвідомлювати такі сприйняття і почуття, яких він не усвідомлював 
раніше. На думку К. Роджерса, завдання педагога полягає в тому, 
щоб учня «пробуджувати», постачати його енергією, яка викликає 
зміни [3, с. 44 – 45]. 

Проєктуючи власну дидактичну систему, викладач має 
змінювати саму нелінійну систему, її внутрішні властивості, а не 
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прагнути «нав’язувати» їй спрямованість еволюції, що не відповідала 
її природі. Коеволюція різних систем означає трансформацію всіх 
підсистем за допомогою механізмів системної кореляції між ними, 
системного узгодження. У складну структуру дидактичної системи 
поєднуються структури різних вікових утворень, різних стадій 
розвитку. У синергетиці об’єднання простих структур у складну 
відбувається через установлення загального темпу розвитку. З 
одного боку, із синергетичної точки зору розвиток власної 
дидактичної системи викладача несподіваний, непередбачений, 
емерджентний (який не випливає з наявного), тому що проходження 
точками біфуркації робить незворотним еволюційний процес [3, с. 45].  

Синергетика здатна змінити як зміст, так і технології 
навчання. Традиційна дидактика і методика керуються методами 
інструкцій і рецептів, коли в процесі навчання заздалегідь 
заплановані: правила вирішення завдань,  передача структур знання, 
порядок виконання курсових робіт і проєктів тощо. Звичайно, 
викладачу вищої школи не слід повністю відмовлятися від 
традиційної педагогіки, однак її треба поєднувати з методами 
конструкції, тобто автономної побудови структур знання в свідомості 
й мозку індивіда, а також у колективній свідомості у результаті 
творчої взаємодії в діадах «студент – викладач» і «студент – 
студент». Навчання, засноване на принципах синергетики, є 
стимулюючим, пробуджуючим навчанням, відкриттям для себе, 
співробітництвом як із самим собою, так і з іншими людьми [3, с. 46]. 

Для забезпечення умов саморозвитку й самоорганізації 
системи підготовки фахівців необхідний постійний ріст професійної 
майстерності і активності викладачів закладів освіти у дидактичному, 
психологічному, методичному плані. Система підготовки фахівців у 
коледжах є природною самоорганізованою системою, до яких 
відносимо: науку; наукові знання; поведінку окремої людини і груп 
людей; поведінку у заданих умовах асоціацій; поведінку соціальних 
систем і груп тощо [3, с. 46]. 

Проєкт власної дидактичної системи викладача, спосіб 
взаємин студента і викладача можна розглядати як нелінійну 
ситуацію прямого і зворотного зв’язку, відкритого діалогу, коли 
виникає ситуація пробудження здібностей і власних сил студента, 
ініціювання його на якийсь зі шляхів подальшого розвитку. 
Синергетичний підхід дає змогу відкрити себе, організувати 
стимулюючу, проєктивну освіту, співробітництво із іншими  
людьми [3, с. 47]. 

Через свою відкритість дидактична система викладача здатна 
прогнозувати і враховувати зміни в технологіях, економіці, управлінні 
виробництвом, гарантувати досягнення освітніх стандартів, надавати 
освіту всім бажаючим [3, с. 47]. 

Таким чином, розглянувши основи синергетичної теорії, 
зробимо висновок про доцільність використання евристичних, 
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філософсько-методологічних можливостей теорії самоорганізацій 
складних систем для вирішення проблем розвитку сучасної 
підготовки фахівців. За умови відсутності закритості, стійкості її як 
системи, лінійності, зворотності часу, детермінізму неможливо 
передбачити майбутнє дидактичної системи викладача, а її 
контролювати тим більше [3, с. 48]. Але це не означає, що 
неможливо передбачати перехід до найближчого й навіть 
віддалених рубіжних станів, що для огляду він доступний лише у 
майбутньому. 
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Інтенсивне вивчення правових дисциплін фахівцями у 
коледжі залучає не використовувані у звичайному навчанні 
психологічні резерви діяльності й особистості студентів, дає змогу 
швидко й ефективно формувати правову культуру майбутніх 
фахівців. Проблемою, що виникає в цьому контексті, є проєктування з 
метою його інтенсифікації змісту вивчення цих дисциплін.  

Аналіз публікацій [1–5], у яких започатковано розв’язання 
проблеми, показав, що дослідження конкретних аспектів 
проєктування змісту навчання з метою його інтенсифікації, 
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досліджувалися широким колом авторів, зокрема в руслі проєктного 
підходу [4, с. 259].  

Як вважають дослідники В. Стрельніков і Л. Жук, саме 
модульний підхід до проєктування курсів інтенсивного вивчення 
фахівцями правових дисциплін фахівцями є основою для ущільнення 
програмового матеріалу. Автори реалізують модульний підхід 
завдяки структуруванню матеріалу, який повною мірою забезпечує 
досягнення поставленої дидактичної мети кожним студентом [4, с. 
260].  

Формуванню викладачем правової культури майбутніх 
фахівців в умовах коледжу сприяє дотримання таких принципів 
інтенсифікації вивчення правових дисциплін:  

1) принцип цільового призначення інформаційного матеріалу 
– указує, що зміст банку інформації з правових дисциплін 
конструюється виходячи з дидактичної мети (за пізнавальної мети 
банк інформації формується за гносеологічною ознакою; за 
діяльнісної – у побудові банку інформації застосовується операційний 
підхід, створюються змістові модулі операційного типу);  

2) принцип поєднання інтегрованих, комплексних і окремих 
дидактичних цілей реалізується для визначення структури змістових 
модулів; 

3) принцип повноти навчального матеріалу, який потребує 
таких правил: а) викладається суть навчального матеріалу; б) 
подаються до цього матеріалу основні пояснення; в) указуються 
можливості для додаткового поглибленого й розширеного вивчення 
матеріалу шляхом використання комп’ютера, конкретних 
літературних джерел; г) ставляться практичні завдання і пояснення 
для їхнього вирішення; д)  даються теоретичні завдання та 
пропонуються відповіді на них [3, с. 94 – 97; 4, с. 261];  

4) принцип відносної самостійності елементів, який 
передбачає виділення зі змісту навчання відокремлених самостійних 
елементів; 

5) принцип реалізації зворотного зв’язку, який означає, що 
процес засвоєння знань повинен бути контрольованим та керованим і 
потребує таких правил: а) має бути можливість зворотного зв’язку, 
тобто в модулі подані засоби прямого контролю, що фіксують рівень 
підготовленості студента до його засвоєння; б) застосовується 
поточний, проміжний і узагальнювальний контроль; в) перші два види 
контролю можуть бути і самоконтролем; г) вони мають своєчасно 
виявити прогалин у знаннях та чітко показувати, у випадку 
неуспішності, що слід повторити чи глибше засвоїти; д) 
узагальнювальний (вихідний) контроль має показувати рівень 
засвоєння модуля та, у випадку недостатнього засвоєння, надавати 
студенту можливість повторення матеріалу, з якого отримані 
незадовільні відповіді [3, с. 97 – 99; 4, с. 261];  
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6) принцип стиснення навчальної інформації у змістовому 
модулі, що означає її мінімізацію – стиснення інформації, лаконічність 
і достатність, помірність, необхідне збереження цілісності даної 
системи знань; 

7) принцип генералізації знань, що вимагає такої побудови 
змісту навчального курсу, коли чітко виділяються основні структури і 
поняття та навчальний матеріал організовується у чітку систему в 
логічному порядку конкретизації основних понять; 

8) методологічні (загальні) принципи інтенсивного вивчення 
правових дисциплін майбутніми фахівцями в умовах коледжу 
становлять принципи: а) гуманізації навчання (в основі навчання є 
інтереси особи як елемента соціуму); б) принцип науковості (вимагає 
справжньої об’єктивності вивчення фактів і явищ); в) принцип 
системності, який забезпечує системний підхід у навчанні; г) принцип 
розвитку (усе вдосконалюється і розвивається); д) принцип 
конкретності істини (що неприпустимо в одних умовах, добре в 
інших); е) принцип комплексної інформатизації навчання вимагає 
повної інформатизації діяльності викладача і студента [3, с. 259–260; 
4, с. 263–264];  

9) принципи проєктування мети і змісту інтенсивного 
вивчення правових дисциплін майбутніми фахівцями в умовах 
коледжу є такі: а) відповідності мети і змісту навчання вимогам 
державних освітніх стандартів; б) генералізації, який передбачає 
концентрацію змісту навчання навколо провідних принципів, ідей і 
закономірностей науки, на якій базується дисципліна; в) історизму, 
який вимагає розкриття передісторії, стану і тенденцій подальшого 
розвитку явища; г) комплексності й цілісності (навчальна дисципліна 
має зберігати і відображати цілісність наукового знання, на якому 
вона побудована) [4, с. 264];   

10) принципи проєктування дидактичної системи і 
навчального процесу є такими: а) відповідності дидактичної системи і 
дидактичного процесу закономірностям навчання, що є їхньою 
першоосновою; б) провідної ролі теоретичних знань; в) єдності 
навчальної, виховної і розвивальної функцій навчання; г) 
стимулювання і мотивації позитивного ставлення студентів до 
навчання; д) проблемності, який забезпечує набуття досвіду творчої 
діяльності на основі розв’язання проблемних ситуацій; е) поєднання 
колективної навчальної роботи з індивідуальним підходом, який 
вимагає формування досвіду індивідуальної і колективної діяльності 
студентів, застосувати індивідуальні і колективні форми навчання; є) 
поєднання абстрактного мислення з наочністю [4, с. 264];  

11) додаткові (традиційні) принципи включають: активність, 
свідомість і самостійність студентів за керівної ролі викладача, 
систематичність і послідовність навчання, доступність, міцність 
оволодіння змістом. Ці принципи досить повно висвітлені в літературі 
як традиційні принципи дидактики [4, с. 26; 5, с. 43 – 50].  
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Отже, проєктування змісту інтенсивного вивчення правових 
дисциплін майбутніми фахівцями в умовах коледжу для формування 
їхньої правової культури є ефективним, якщо, ці проєкти не 
вимагають додаткових ресурсів і їх можна застосувати іншим 
викладачам правових дисциплін, незважаючи на педагогічну 
майстерність і досвід. Перспективами подальших досліджень 
формування правової культури майбутніх фахівців в умовах коледжу 
є виділення етапів створення проєкту змісту інтенсивного вивчення 
правових дисциплін, уточнення його сутності й компонентів. 
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ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МЕДИЧНОГО 

ПРОФІЛЮ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
Тризна К.А. 
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м. Лубни, Україна 

Практика закладів медичної освіти України потребує 
теоретичного вирішення проблеми формування у майбутніх фахівців 
медичного профілю професійно-комунікативної компетентності. 
Одним із пріоритетних завдань сьогодення є формування в майбутніх 
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фахівців професійних знань, умінь і навичок, розвиток особистісних 
якостей, які є виявом духовності й культури, відповідного мислення, 
тобто формування професійної компетентності. Саме компетентність 
є важливішим показником професіоналізму, готовності людини до 
здійснення тієї чи іншої діяльності [5, с. 9 – 28]. 

Проблема формування професійно-комунікативної 
компетентності майбутніх фахівців була об’єктом дослідження 
науковців [1 – 5]. Так, аналіз багатьох характеристик і визначень 
поняття «компетентність» (Н. Бібік, С. Бондар, В. Краєвський, 
Л. Лебедик, І. Родигіна, Н. Северина, І. Сергєєв, В. Стрельніков [3 – 
5], А. Хуторський та ін.) дає можливість виділити загальне у різних її 
трактуваннях – визначення зв’язку її з професійними знаннями, 
уміннями та навичками, якостями фахівця як суб’єкта професійної 
діяльності. 

Професійна компетентність, окрім знань, умінь і навичок, 
включає в себе мотиваційний, поведінковий і соціальний складники. 
Також компетентність характеризує інтегровані якості випускників 
навчальних закладів, тобто результат навчання. У такому тлумаченні, 
на наш погляд, звужується зміст поняття «професіоналізм», тобто 
відбувається підміна зазначених понять.  

Узагальнюючи підходи різних авторів до визначення суті 
поняття «професійна компетентність», розглядаємо його як 
інтегральну характеристику ділових та особистісних якостей фахівця, 
що відбиває рівень знань, умінь і навичок, професійного досвіду, а 
також особистісних якостей, необхідних для досягнення цілей 
професійної діяльності.  

Професійна компетентність фахівця будь-якого профілю 
включає низку компетентностей, із яких найбільш значущими є такі:  

1) спеціальна компетентність (високий рівень знань, 
використовуваних у професійній роботі, котрі забезпечують 
можливості професійного зростання фахівця, зміну профілю роботи, 
результативність творчої діяльності);  

2) соціальна компетентність (здатність брати на себе 
відповідальність, приймати рішення, регулювати конфлікти 
ненасильницьким шляхом тощо);  

3) комунікативна компетентність, яка вимагає знання 
іноземних мов, високий рівень культури мови й спілкування;  

4) психологічна компетентність, яка зумовлена розумінням 
того, що без культури емоційної сприйнятливості, без умінь і навичок 
рефлексії, без досвіду міжособистісної взаємодії професіоналізм 
залишається неповним;  

5) інформаційна компетентність, що включає володіння 
новими інформаційними технологіями.  

У структурі професійної компетентності сучасного фахівця 
медичного профілю, роль і значущість комунікативної компетентності 
значно зросла. 



211 

Сучасний фахівець медичного профілю повинен бути 
комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, уміти 
працювати спільно в різних сферах, у різних ситуаціях, легко 
запобігти будь-яким конфліктним ситуаціям чи вміти вийти з них.  

Раніше від фахівців медичної галузі вимагалася головним 
чином наявність медичних знань, нині ж від них усе більше 
вимагається також наявність якостей організатора й керівника. З 
огляду на це від фахівців медичної галузі вимагається поєднання, з 
одного боку, глибоких медичних знань, з іншого, – комунікативних 
знань і вмінь, які дозволяють достатньо ефективно спілкуватися.  

Отже, сучасний фахівець медичної галузі є активним 
суб’єктом спілкування, адже він повинен уміти встановлювати та 
підтримувати контакт з людьми, аргументовано переконувати та 
відстоювати свою професійну позицію, тобто володіти 
комунікативною компетентністю. Тому нагальним постає завдання 
формування професійно-комунікативної компетентності у майбутніх 
фахівців медичного профілю і створення умов для її вироблення у 
випускників закладів медичної освіти. 

Комунікативна компетентність в різних аспектах вивчалась 
ученими: теоретично-методологічні основи впровадження 
компетентнісного підходу в навчальний процес закладів освіти 
різного типу (В. Болотов, В. Булгакова, І. Зимня, О. Пометун та ін.), 
значення комунікації в різних сучасних сферах життєдіяльності 
людини (Г. Єлізарова, М. Каган, А. Петровський та ін.), суть, роль і 
значення професійно-комунікативної компетентності в професійній 
роботі фахівців різних профілів (Г. Бірюкова, Н. Волкова, Л. Грень, 
Л. Лебедик [1 – 2], І. Новгородцева, Т. Тихонова), специфіка 
професійної діяльності та зміст фахової підготовки майбутніх 
економістів (О. Ковальов, Т. Колбіна, Г. Панасенко, Г. Полякова, 
В. Стрельніков [3 – 5] та ін.). 

Комунікативною компетентністю є сукупність знань, 
невербальних і вербальних навичок спілкування, а також здатність до 
ситуативного реагування, уміння адаптуватися у будь-якій ситуації. 
Комунікативна компетентність також розглядається як система 
внутрішніх засобів регуляції комунікативних дій, виділяються її 
орієнтуючий і виконавчий складники, і як адекватна взаємодія із 
соціальними об’єктами та їх диференційоване сприйняття [4, с. 13 – 
15].  

Поняття комунікативної компетентності передбачає 
усвідомлення людиною таких аспектів власної особистості: техніку 
власної роботи, власні потреби й ціннісні орієнтації; свої перцептивні 
вміння, тобто здібність сприймати інших без проявів стійких 
упереджень по відношенню до тих чи інших особистостей, проблем, 
соціальних груп, без суб’єктивних спотворень; готовність у 
зовнішньому середовищі сприймати нове; свої можливості в розумінні 
цінностей і норм інших культур і соціальних груп; свої психічні стани і 
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почуття у зв’язку з впливом чинників зовнішнього середовища; свої 
способи персоналізації зовнішнього середовища, тобто ті чинники і 
причини, відповідно до яких проявляється почуття господаря 
стосовно якихось елементів зовнішнього середовища; рівень своєї 
економічної культури, що проявляється стосовно елементів 
середовища існування. 

Серед структурних складників комунікативної компетентності 
виділимо такі: сприйняття особливостей характеру іншої людини; 
прагнення до діяльності спілкування; пошук у процесі спілкування 
індивідуального підходу; оцінка своїх якостей, які впливають на 
взаєморозуміння з іншою людиною та ефективність співробітництва; 
емоційне гнучке ставлення до внутрішнього світу іншої людини; 
здатність відчувати симпатію, повагу та зацікавленість у особистому 
розвитку людини, яка потребує психологічної допомоги. 

Професійно-комунікативну компетентність майбутнього 
фахівця медичного профілю, на основі аналізу й узагальнення 
наукових праць [1 – 5] визначимо як сукупність компетенцій 
(інтегративне утворення), які забезпечують його здатність і готовність 
до комунікативної діяльності у професії із представниками різних 
культур на основі партнерства, взаєморозуміння й співробітництва. 

Отже, більшість дослідників розглядають комунікативну 
компетентність як сукупність знань, умінь, навичок, здібностей та 
особистісних особливостей, підкреслюють значущість когнітивного 
компонента для успішності комунікативного процесу. Щоб ефективно 
взаємодіяти, майбутньому фахівцю медичного профілю потрібно 
адекватно розуміти комунікативну ситуацію й партнера в спілкуванні з 
позиції його якостей і особистісних особливостей. 
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СЕКЦІЯ 4 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МИСТЕЦЬКОЇ 
ОСВІТИ 

 
МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ 

Зубарєва О.Г. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»  

м. Слов’янськ, Україна 
Музична культура проникла практично у кожен 

соціокультурний інститут: духовна музика – в церкві, гімни, 
патріотична музика звучать на державному рівні, марші – в армії, на 
військових парадах тощо. Музика різних стилів і жанрів міцно увійшла 
в життя людей, вона звучить скрізь – у квартирах, в автомобілях, 
автобусах, спортивних центрах, магазинах, розважальних закладах 
та просто на вулицях. Таке широке поширення музики, збільшення її 
ролі в житті сучасної людини робить проблему впливу музичного 
мистецтва на формування особистості досить актуальною. 

Музичне мистецтво є соціокультурним феноменом, 
специфічним способом світовідчуття, за допомогою якого людина 
пізнає саму себе та оточуючий світ. Музичне мистецтво – соціальне, 
тому, функціонуючи в соціокультурній сфері, впливає на слухачів і 
несе в собі духовні цінності, представлені в музично-художніх 
образах. Тож соціальна роль музичного мистецтва полягає в його 
здатності впливати на особистість, породжуючи та відображаючи 
людський дух, думки, чуттєву сферу. 

Специфіка музичного мистецтва полягає у відображенні 
змісту на рівні впливу на сферу людських емоцій. Кожна подія, кожне 
явище, які сприймає і переживає людина, відгукується 
різноманітними емоціями, нюанси яких можуть бути такими тонкими, 
що їх важко передати словами. Музика може зобразити гамму 
різноманітних станів людини, викликати відповідний відгук слухача, 
завдяки асоціаціям з конкретними явищами оточуючого світу. 
Важливим є той факт, що музика сприяє створенню умов для 
розвитку творчості, а також збільшує реалізацію творчих 
можливостей індивіда в суспільстві. 

Сучасні соціальні інститути такі як загальноосвітня школа, 
вища школа у формуванні особистості спираються більше на шлях 
наукового пошуку, але необхідно доповнювати цей шлях вихованням 
мистецтвом музики тому, що музика впливає не тільки на свідомість 
людини, емоційно-чуттєву сферу, а й на її підсвідомість, охоплюючи 
всю територію психіки, таким чином більш глибоко впливаючи на 
формування особистості, ніж наука. Результат музичного виховання – 
музична культура. Процес музичного виховання є комплексним, 
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інтегрованим, є складовою частиною сучасного соціокультурного 
процесу. 

Гегель стверджував, що у людини є «абсолютна потреба в 
мистецтві», яка змушує її ним займатися. Мислитель при цьому 
пояснював цей феномен характером людської особистості, яка сама 
себе створює. Людське життя є творчий процес. Щоб людина 
відчувала себе повнокровною особистістю, їй потрібно обов’язково 
стати духовною, моральною істотою. Саме у музиці людина 
стикається з однією з найважливіших боків людської натури – 
духовністю. Осягаючи сенс твору мистецтва, людина долучає його 
духовні цінності до свого внутрішнього світу. Це неминуче веде до 
перетворення духовного світу особистості, її духовному зростанню і 
прогресу. Недостатність музично-естетичного виховання знижує 
інтелектуальний і духовний потенціал учнівської молоді. 

У процесі музично-творчої діяльності учнівської молоді 
формується життєва позиція, розвиваються уміння аналізувати, 
порівнювати, розуміти твори мистецтва, розширювати ставлення до 
навколишнього мистецького середовища і формувати нові форми 
художнього мислення, спектру інтересів, зокрема музично-
мистецьких. Наявність установки на потребу в творчості підтверджує 
положення про визначальну роль активної музично-творчої 
діяльності в процесі духовного становлення особистості. Залучення 
учнівської молоді до різних видів музично-творчої діяльності 
вибудовують сприятливі умови для збагачення духовного світу і 
розвитку міжособистісних відносин, як показників процесу соціалізації 
особистості. 

Мистецтво приводить людину до усвідомлення якісної зміни її 
особистості. Подібні перетворення зачіпають, в кінцевому рахунку, 
метафізичні основи буття людини, формуючи її як істоту духовну і 
моральну. В цьому полягає соціально-онтологічна функція 
мистецтва. 

Висновок. Викладений матеріал не претендує на вичерпність 
заявленої теми. Проблема соціалізації молоді засобами музичного 
мистецтва в сучасних умовах інформаційного суспільства є 
глибинною, багатогранною і потребує більш ґрунтовного вивчення. 
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МУЗИЧНЕ МОВЛЕННЯ В КОНЦЕПТУАЛЬНІЙ ПАРАДИГМІ 

СТРУКТУРНО-СЕМІОТИЧНОГО АНАЛІЗУ 
Карпенко О.О. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Україна 

У другій половині ХХ століття під впливом постмодерної 
естетики народжується новий інтелектуальний рух під назвою 
структуралізм, що розглядає явища буття як всеосяжну систему 
глибинних взаємовідносин частин у цілому.  Структуралістські ідеї 
Ф. де Сосюра під призмою семіотики набули лінгвістичного ухилу  і 
сприяли формуванню нового наукового погляду на 
літературознавство. Спираючись на методи структурного аналізу 
Ф. де Сосюра і Р. Якобсона, французькі структуралісти та 
постструктуралісти К. Леві-Строс, Р. Барт, М. Фуко, Ж. Дельоз, 
Ю. Крістева, а також М. Бахтін з ідеєю хронотопу та семіологічна 
школа Ю. Лотмана зробили вагомий внесок у створення нової галузі: 
науки про мистецтво. Однак процес застосування структурно-
семіологічного підходу в музикології залишається і дотепер складним 
і сповненим протиріч процесом, що знаходиться у стадії розробки і 
потребує створення специфічного музичного інструментарію. 

Відомо, що феномен семіозису, тобто перекладу зображень у 
знакову форму, властивий музиці і сягає своїм корінням глибокої 
давнини: семантика давньогрецьких ладів, риторичні фігури, теорія 
афектів, феномен музичної теми, техніка лейтмотивів, апелятивна 
техніка ХХ століття. У музичному мистецтві виникає потреба 
розмежування мови й мовлення, яке здійснив у лінгвістиці Ф. де 
Сосюр. Вирізнення музичної мови й музичного мовлення відкриває 
нові горизонти музично-семантичних досліджень. Осмислення 
феномена музичної мови і музичного мовлення спрямовує на 
вироблення нових, суто музичних методів аналізу. Акцентуація на 
науковій обґрунтованості, а не лише метафоричності, музичного 
процесу націлюють на налагодження зв’язків між  теоретичним 
музикознавством, семіотикою, лінгвістикою, нейролінгвістикою, 
психологією. Зазначимо, що музична практика, зокрема музичний 
авангард, швидше реагує на прогресивні новітні виклики, і широко 
використовує потенції семіозису. 

Екстраполюючи структурно-семіологічні ідеї в музичну 
площину, маємо окреслити дефініції таких понять як «музичне 
мовлення» і «музичний текст», які в даному контексті співвідносяться 
як «код» і «повідомлення». Наразі музичне мовлення мислиться у 
системі «мова-текст» та репрезентує ціннісно-смислові інтенції 
композитора, музичний знак виступає базовою одиницею музичного 
мовлення, у своїй взаємодії вони породжують музичний текст. 
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Виходячи з дворівневої семантики музичного мовлення, зазначимо, 
що на реляційному рівні (об’єктивна співвідносність із дійсністю) 
композитор звертається до глибинних інтонаційних архетипів, в яких 
у згущеному вигляді зберігаються соціокультурні коди. На цьому 
наголошував і М. Арановський: «Музичні лексеми утворюються в 
процесі створення конкретного музичного тексту і в цілому 
визначають його стиль саме як стан музичного мовлення» [1, с. 313]. 
Реконструюючи лексеми П’ятої симфонії Л. Бетховена, дослідник 
робить висновок, що усі лексеми не належать композиторові, вони 
мають давнє походження, в той час як відношення між ними є 
неповторно бетховенськими. Вищевказана «знахідка» 
М. Арановського констатує існування певних усталених лексичних 
моделей і навіть фразеологічних зворотів, до яких звертаються 
композитори, і лише моделювання та комбінації лексем призводять 
до створення власного нового матеріалу. 

Розглядаючи музичну форму в структурно-семіологічному 
зрізі, музикознавиця В. Холопова наголошує, що музична форма – це 
монокатегорія і розщеплення її на «форму» і «зміст» не видається 
можливим [5, с. 11]. Посилаючись на Ґ. Геґеля, вона зазначає, що 
художній твір містить у собі лише те суттєве, що складає його зміст і 
вираження. В. Холопова пропонує застосовувати семіотичну діаду: 
план змісту (внутрішній зміст) і план вияву (зовнішній зміст), як 
«означуване» й «означник». Нагадаємо, що саме ці поняття лежать в 
основі структуралізму (Р. Барт, Ф. де Сосюр). Дослідниця вирізняє 
три змістовних рівня форм: перший (музична форма як феномен) – 
метарівень (універсальний, присутній у всіх творах); інші два рівні 
стосуються семантики і семіотики.  

Постмодерністський принцип «світ як текст» реалізується у 
проголошеній Р. Бартом «смерті автора», філософ мислить текст 
«тканиною, зітканою зі старих цитат, уривків культурних кодів і 
формул» [2]. У постмодерному дискурсі фігура автора 
деперсоніфікується: із творця він перетворюється у функцію; а 
власне творчість розуміється як деконструкція: розчинення автора, 
розшарування сюжету. Проблеми інформатизованого суспільства 
породжують  розробку одного з ключових для постмодерної естетики 
поняття симулякру, яким заміщується художній образ. 

Ідеї Р. Барта знайшли втілення у музикологічному просторі, 
так філософ і композитор В. Мартинов проголошує «смерть 
композитора» [4] і обґрунтовує нові позиції музичного мистецтва у ХХІ 
століття. Розмисли нашого сучасника стосовно композиторської 
творчості, музики як потоку і буття музики поза особистості й 
авторства висвічуються у тісному тандемі з постструктуралістським 
дискурсом французького філософа К. Леві-Строса і мають для 
нашого дослідження вагоме значення, окреслюючи музикологічну 
структуралістсько-семіологічну проблематику у сьогоденні. 
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ОВОЛОДІННЯ МЕТОДАМИ РОБОТИ 

З АНСАМБЛЕМ НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ШМ 
Бабіненко І.В. 

Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад 
«Школа мистецтв м. Часів Яру» 

м. Часів Яр, Україна 
Процес реформи музичної освіти відбувається в контексті 

пошуку нових методів роботи  та удосконалення навичок  навчання 
дітей гри на музичних інструментах в умовах виховного процесу шкіл 
мистецтв. Тому оволодіння починаючих музикантів гри в ансамблі є 
своєчасним та необхідним. 

Ансамбль – це взаємозв’язок, взаємовплив, взаємодія 
починаючих музикантів у спільній грі. Ансамбль – уміння грати разом. 

Не дарма дитячий конкурс нашого Бахмутського методичного 
об’єднання  називається «Разом – веселіше». Розглянемо деякі 
засоби роботи з ансамблем баянів та акордеонів (для різноманітності 
можливе використання і домр).  

Для сумісної гри важливо разом почати музичний твір. 
Звучання за вертикаллю повинно бути ідеальним. Оскільки виникає 
потреба почати разом, то й всі зміни темпу, динаміки, агогіки та інших 
засобів музичної виразності потрібно виконувати одночасно. 

Керівник ансамблю часто виступає як своєрідний режисер. 
Він розподіляє ролі серед голосів. Головну роль віддає мелодії,. Басу 
повинно виступати фундаментом гармонічного прошарку. Групі 
середніх голосів – то фонові заповнення, то візерунки варіацій, то 
ніжні підголоски. І кожному голосу – належне місце в палітрі 
музикального твору.    

Для того щоб диференціювати голоси, іноді доводиться 
перекидати їх з однієї октави в іншу. Також для сольних партій 
використовуємо  більш виразні регістри: «піколо» або «концертино». 
Однак вдаватися до подібного прийому можна тільки тоді, коли це не 
суперечить характеру музики. 

http://journal-otmroo.ru/node/46
http://journal-otmroo.ru/node/46
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У ряді випадків у результаті перенесення голосу в інший 
регістр даний характер не тільки не програє, а навпаки – виграє. 

Отже, проблему виділення голосів потрібно вирішувати 
комплексно, використовуючи різні засоби і прийоми. 

Однією з основних задач керівника ансамблю є чітке 
розмежування функцій голосів:  

Перший голос, ведуча партія. Для неї характерна гра 
верхнього мелодійного голосу (особливо в акордовій фактурі). З 
усього ансамблю учень, перший акордеон, має найбільш технічні 
дані. 

Основна функція середніх голосів – гра гармонічної педалі, 
або гармонічної фігурації. Другий баян (акордеон) виконує і мелодію в 
унісон з першим акордеоном, і підголоски. 

Бас – баян має властивості своєрідного фундаменту гармонії. 
Він – основа, платформа. Але це не означає, що басову партію 
потрібно грати тихше, притіняючи  низький голос. Його треба 
«подати» в загальній звуковій палітрі. 

Таким чином, голоси ансамблю і розділяються за 
функціональною потребою і з’єднуються в цілісне звучання.  

Кожен учень – ансамбліст повинен розуміти значення своєї 
партії в загальному звучанні. Кожна партія – підлегла сумісного 
фразування.   

Завдання керівника ансамблю народних інструментів – 
ретельно готуватися до кожної репетиції дитячого колективу. Також 
знати та вміти правильно настроювати струнні інструменти. Вибирати 
результативні форми проведення репетицій (загальна, групова, 
індивідуальна). Вірно користуватись методичними принципами при 
підборі репертуару ансамблю. 

Керівник (диригент) повинен уміти скласти план репетиції, 
обґрунтовано інтерпретувати музичний твір, використовувати навички 
диригентської діяльності адаптовано до дитячої аудиторії.   

Методичні рекомендації керівнику ансамблю ШМ. Підготовка 
до репетиції. Докладне вивчення партитури за допомогою читання на 
фортепіано, внутрішнього слуху, мануального засвоєння, аналізу 
форми. Формування власного виконавського задуму. Навички 
складання плану репетиції ансамблю. Вимоги до плану: повинен бути 
чітким, лаконічним. Поставити задачу , яку треба виконати. 
Опанувати методи, які будуть застосовані. План на майбутні 
репетиції повинен бути поетапним. Керівник повинен продумати 
поведінку перед ансамблем. Вивчити партитуру, бажано напам’ять. 

Методи, форми роботи з ансамблем. 
Форми: початкове програвання , робота по групах, по 

голосах. Повторювання невеликими розділами. Метод роботи: 
пошуково-тренувальний, метод порівняння, метод засвоєння 
музичного матеріалу за фактурними шарами, метод тимчасового 
спрощення виконавських задач, тощо.  
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Робота в колективі над різними видами ансамблю. Види 
ансамблю: ритмічний, динамічний, темповий, агогічний, ансамбль 
емоційно-образної виразності , тощо.  

Поетапна робота над різноманітними засобами музичної 
виразності. Робота над інтонацією. Робота над штрихами, 
артикуляцією, фразуванням, динамікою, агогічними відтінками, 
тощо. Будувати динамічну «архітектуру» музичного твору. 
Триматись перспективи бачення. Увага – значенню відтінків, 
акцентів, знакам артикуляції, авторським ремаркам для розуміння 
змісту музичного твору. 

Агогіка-найбільш складна сфера темпової виразності. 
Особливість роботи керівника ансамблю над агогікою та  
монолітним звучанням. 

Підготовка до концерту. Організаційні питання: призначення 
ведучої концерту. Вибір концертної форми. «Прогін» програми, 
генеральна репетиція. Роль музичної пам’яті диригента.  

Концертний виступ. Вихід ансамблю. Поведінка маленьких 
музикантів на сцені. Впевненість диригента – успіх гри колективу. 
Музичний твір у концертному виконанні. Закінчення виступу. 
Аналіз гри ансамблю в після концертний період. Навчально-
виховний характер роботи з дитячим ансамблем. Позитивні 
моменти виконання програми. Проблемні епізоди. Причини 
недоліків. Шлях виправлення помилок.  

Види заохочень виконавців ансамблю. Позитивні оцінки. 
Виступи ансамблю на телебаченні. Статті у пресі, замітки в групах 
інтернету.   

Методичні принципи підбору репертуару для ансамблю 
народних інструментів. Тенденції розвитку репертуару. 
Оригінальні твори, твори академічного направлення, естрадні 
п’єси. Стилістичні особливості виконання різножанрового 
репертуару. Переклади творів камерних ансамблів  Виховання 
ансамблістів на кращих зразках класичної музики. 

Оволодіння навичками організаторської роботи з 
ансамблем. Організація часу занять. Вибір аудиторії. Вибір 
інструментів. Партитури, партії, пульти. Питання охайного 
ставлення до інструментів. Уміння організувати концерт для 
різних аудиторій. Значення дисципліни, самодисципліни. 
Організація ансамблю під час виїздів на концерт, на Конкурс. 

Психологічні аспекти діяльності керівника ансамблю. 
Налагодження позитивного морально-психологічного клімату в 
колективі. Об’єднання однодумців на основі творчої 
зацікавленості. Основні положення для забезпечення нормальної 
творчої атмосфери в ансамблі. Принцип демократичності в 
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рішенні питань діяльності музичного колективу. Питання відносин 
: керівник-виконавці. 

Формування вмінь діагностики гри ансамблю. Оцінка 
балансу звучання, ритмічній злагодженості, яскравій динамічній 
палітрі тощо.  

Оволодіння методами роботи з ансамблем народних 
інструментів ШМ – комплексний поступовий процес накопичення 
професійних навичок. Він формує і розвиває в керівника колективу 
головні здібності, без яких не можлива діяльність диригента як 
організатора, педагога.  

 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 

МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА 
Кольва А.І. 

Комишуватська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів 
Першотравневої районної ради,  

Мангушський район, Донецька область 
М. Маріуполь, Україна 

Вища освіта в Україні постала перед проблемою необхідності 
оновлення та модернізації, відповідальності за інтелектуальний, 
духовний та економічний розвиток суспільства. Важливим завданням 
сучасної вищої освіти є формування майбутніх фахівців, які 
володіють відповідними знаннями і компетентностями в різних 
галузях життя, спроможних діяти в умовах стрімкого науково-
технологічного розвитку суспільства. Вища школа покликана 
формувати творчу особистість, здатну розвивати свою професійну 
діяльність, розширювати власний досвід, створювати нові знання і 
цінності. 

Мистецька освіта – суспільне явище. Вона формує духовну 
еліту нації, в тому числі педагогічну, є основою розвитку національної 
культури і виступає гарантом розвитку особистості вчителя. 
Побудована на особистісно зорієнтованих засадах система 
мистецької освіти передбачає розвиток природних здібностей, 
творчої фантазії, оволодіння знаннями і морально-ціннісним змістом 
цих знань. Проблема залучення педагогічної молоді до творчості, 
підготовка фахівців початкової школи набуває в цьому процесі 
морального змісту, оскільки за конкретними результатами творчості 
стоїть внутрішній розвиток особистості, формування людської гідності 
і самосвідомості. 

Сучасні тенденції розвитку шкільної мистецької освіти 
потребують удосконалення та оновлення професійної підготовки 
педагогічних працівників. Перед учителем висуваються актуальні 
завдання формування загальнокультурної компетентності учня, яка 
передбачає обізнаність та самовираження особистості у світі 
культури, глибоке розуміння власної національної ідентичності як 
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підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного 
вираження інших. У Концепції «Нова українська школа» (2016) 
зазначається, що вчитель повинен сформувати в дитини здатність 
розуміти твори мистецтва, розвивати власні естетичні смаки, 
самостійно виражати ідеї, досвід та почуття прекрасного. 

У «Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти» 
(2013), «Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті» 
(2002) наголошено на важливості особистісного розвитку вчителя як 
найвищої цінності суспільства. У державних та міжнародних 
документах (Конституції України (1996), Законі України «Про освіту» 
(2017), Законі України «Про вищу освіту» (2014), «Національній 
доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті» (2002), «Національній 
стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки» (2013), 
«Болонській декларації» (1999) та ін.) акцентується увага на 
необхідності формування нової генерації педагогічних кадрів, 
підготовленої до якісного забезпечення освітніх потреб особистості, 
розвитку її інтелектуального та культурного потенціалу. Розв’язання 
цієї проблеми в сучасних умовах вимагає від учителя глибокого 
усвідомлення переваг особистісно орієнтованої парадигми освіти, 
творчого підходу до організації навчально-виховного процесу з 
дисциплін художньо-естетичного циклу, мистецької грамотності, 
оволодіння інноваційними педагогічними технологіями. 

Освіта є одним із найдавніших соціокультурних інститутів, 
який покликаний потребами людства готувати молоде покоління до 
життєдіяльності. Визначаючи освіту як процес і результат засвоєння 
людиною навичок, умінь та теоретичних знань, важливо усвідомити, 
що освіта покликана формувати духовне обличчя особистості, яке 
складається під впливом моральних і духовних цінностей, що є 
надбаннями її культурного кола, а також процесу виховання, 
самовиховання, впливу й шліфування.  

На сучасному етапі розвитку мистецької освіти 
підкреслюється важливість такого підходу до розуміння підготовки 
студента, у результаті якого він розглядається не лише як майбутній 
професіонал, а як глибоко компетентнісний фахівець, скерований на 
постійне самостановлення. Освіта в цьому сенсі виступає як 
соціальний захист особистості проти деяких негативних 
інформаційних впливів, котрі націлені на нівелювання значення 
багатоаспектного становлення майбутнього фахівця. 

Основними тенденціями розвитку мистецької освіти на 
сучасному етапі є: гуманізація; гуманітаризація; національна 
спрямованість; соціокультурна відповідність; відкритість; 
перенесення акценту з навчальної діяльності на навчально-
пізнавальну, художню; перехід від репродукування до розуміння, 
осмислення; створення умов для самореалізації; педагогічна 
взаємодія, співробітництво; спрямованість освітнього процесу на 
виявлення творчих можливостей; перехід від регламентованих 
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способів організації педагогічного процесу до розвиваючих, 
активізуючих; безперервність освіти; неподільність навчання й 
виховання; акмеологічне спрямування розвитку особистості. 

З’ясовано, що професійно-педагогічна підготовка 
майбутнього вчителя  в галузі мистецької освіти – це процес 
привласнення знань, умінь, способів дій, необхідних для здійснення 
мистецько-освітньої діяльності в умовах навчання, виховання і 
розвитку дітей шкільного віку, неперервний професійний розвиток. 

Обґрунтовано критерії професійної готовності майбутнього 
вчителя до мистецько-освітньої діяльності: мотиваційний – 
спрямованість та мотивація на розв’язання художньо-педагогічних 
проблем у полі майбутньої професійної діяльності; когнітивний – 
теоретико-методична обізнаність студентів у галузі мистецької освіти 
і сформованість педагогічного мислення; світоглядний – 
сформованість знань, поглядів, переконань, системи ціннісних 
орієнтацій в духовній, культурно-мистецькій площині та сфері 
практичної професійної діяльності майбутнього вчителя початкової 
школи; емоційно-естетичний – здатність до емпатії, емоційно-
естетичного відгуку на явища художньої культури та мистецтва; 
діяльнісно-технологічний – сформованість специфічного мистецького 
досвіду художньо-творчої діяльності майбутніх вчителів, орієнтованої 
на забезпечення продуктивного входження в соціокультурну та 
освітню практику на засадах педагогічної інноватики; особистісно-
рефлексивний – здатність до рефлексії та педагогічної творчості. 

У статті 19 Закону України «Про освіту» (2017) визначається 
сутність і завдання мистецької освіти: 

1. Мистецька освіта – особливий вид формальної освіти, 
суспільно організований компонент культури, спрямований на 
професійну художньо-творчу самореалізацію та отримання професій 
у різних видах мистецтва. 

2. Основними завданнями мистецької освіти є: 
а) виявлення та розвиток у здобувачів освіти мистецьких 

здібностей; 
б) формування спеціальних здібностей, естетичного досвіду і 

ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності; 
в) набуття здобувачем мистецької освіти комплексу 

професійних, у тому числі виконавських, компетентностей; 
г) підготовка фахівців для галузі культури та мистецтва. 
В. Сухомлинський підкреслював, що мистецтво – це час і 

простір, в якому живе краса людського духу. Як гімнастика випрямляє 
тіло, так мистецтво випрямляє душу. Пізнаючи цінності мистецтва, 
людина пізнає людське в людині, підносить себе до прекрасного, 
переживає насолоду. Пізнаючи мистецтво в собі, пізнаєш природу, 
життя світу, сенс життя, пізнаєш душу – талант. Вище цього щастя 
немає. 
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На сучасному етапі розвитку українського суспільства в 
умовах реорганізації освіти та системи виховання сучасні педагоги 
розуміють велику роль мистецтва у формуванні високоморальної та 
розвинутої творчої особистості.  

Новий етап модернізації шкільної мистецької освіти 
пов’язаний із активним упровадженням особистісно зорієнтованого, 
компетентнісного, інтегративного та діяльнісного підходів до змісту та 
організації художньо-естетичного процесу у загальноосвітніх 
навчальних закладах, що дозволить обґрунтувати майстерність 
педагога як багатофакторне та багатоаспектне явище педагогічної 
освіти. 
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МУЗИЧНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

У ПРАКТИЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ 
Пшенічних М.М. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»  
м. Слов’янськ, Україна 

Однією з актуальних проблем мистецької педагогіки, зокрема 
музичної педагогіки, є активізація розумової, музично-аналітичної  
діяльності майбутніх учителів музики. 

Ця проблема має особливе значення для підготовки 
майбутнього вчителя музики, педагога і виконавця. Виконуючи 
музичний твір у класі, вчитель повинен глибоко і яскраво розкрити 
його зміст. У зв’язку з цим студентові необхідно надати ті знання, 
сформувати такі якості мислення, які дозволять йому самостійно і 
творчо переробляти музичний матеріал, який постійно оновлюється.  

Як відомо, аналіз музичних творів – це та дисципліна яка 
вінчає увесь комплекс музично-теоретичних та музично-історичних 
дисциплін.  

Аналіз музичних творів розглядає музичний твір, як єдине, 
специфічне у своїх рисах ціле, вчить розбиратися в особливостях 
художньої форми та змісту твору. 

Розглянемо основні види аналізу творів музичного мистецтва, 
які використовуються у мистецькій педагогіці від середини ХХ 
століття й поступово оновлюються через зміни у системі засобів 
музичної виразності, модифікацію жанрово-стильової палітри 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/gromadske-obgovorennya-zakonoproektu%C2%ABpro-osvitu%C2%BB.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/gromadske-obgovorennya-zakonoproektu%C2%ABpro-osvitu%C2%BB.html
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музичного мистецтва, реформування форм і методів професійної 
підготовки майбутніх учителів музики. 

Цілісний аналіз музичних творів (концепція відомих 
музикознавців Л. Мазеля та В. Цукермана, розроблена у другій 
половині ХХ ст. під впливом ідей Б. Асаф’єва). Сутність цього підходу 
полягає в тому, що на кожній стадії аналізу музичний твір 
демонструється, як цілісний художній об’єкт. 

Завдання цілісного аналізу музичних творів, які висуваються 
перед дослідником, вимагають фундаментальних музично-історичних 
й музично-теоретичних знань, володіння усім технологічним 
арсеналом музикознавства, талантом музиканта-інтерпретатора, 
літератора, оскільки розповідь про твір мистецтва має бути в певній 
мірі художньою. Концепція цілісного аналізу спрямована на 
усвідомлення закономірностей, які характеризують типові музичні 
структури. 

Художньо-педагогічний аналіз, який наразі є провідним видом 
музично-аналітичної діяльності на уроках музики у школі: художнім 
він наголошується, оскільки аналіз вибудовується на основі 
закономірностей твору мистецтва, педагогічним – через урахування 
вікових особливостей школярів, специфіки музичного розвитку і 
завдань музичного виховання. 

Цей різновид аналізу, як вказують вчені-методисти, що 
надають перевагу (О. Апраксіна, Н. Гродзенська, Г. Дідич, 
В. Остроменський, О. Ростовський та ін.), сприяє естетичному 
осягненні твору слухачами, реалізує виховну й пізнавальну функції 
музичного мистецтва в їхній єдності. Ефективність художньо-
педагогічного аналізу визначається вмінням учителя вести діалог з 
учнями у процесі слухання музики формулювати завдання задля 
організації діяльності сприймання музики. 

Аналіз-інтерпретація – один із відносно нових підходів до 
аналізу пігерменевтичну педагогіку, що демонструє переосмислення 
традиційних компонентів процесу розвитку музичного сприймання. Це 
аналіз музичних творів, збагачений індивідуальним асоціативно-
емоційним досвідом дитини, пов’язаний з пошуком особистісно 
значущих смислів, співзвучних духовному досвіду слухачів. Аналіз 
інтерпретація почасту приймає форми аналізу-версії, аналізу-
судження, аналізу-оцінки тощо.  

Інтонаційний аналіз – ще один із сучасних  підходів до аналізу 
музичних творів у музично-педагогічній практиці – універсальний 
засіб осягнення історико-стильових закономірностей музичних творів. 
Цей вид аналізу сформувався на підвалинах  інтонаційної теорії 
Б. Асаф’єва про природу музики як мистецтва інтонаційного смислу, 
розвиненої в наукових розвідках В. Бобровського, В. Медушевського 
та ін. Інтонаційний аналіз розглядається вченими як специфічна 
музично-аналітична діяльність, що сприяє формуванню відповідних 
професійних знань і умінь майбутніх педагогів-музикантів та 
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передбачає сформованість умінь диференціювати звуковий потік, 
вербалізувати свої враження, усвідомлювати та оперувати жанрово-
стильовими інтонаціями (О. Спіліоті).  

Останній вид аналізу пропонується для застосування у вищий 
школі в процесі підготовки майбутніх учителів музики (при засвоєння 
курсів історії музичного мистецтва та аналізу музичних творів), 
науковці О. Спіліоті, І. Едуардова вважають його специфічним видом 
професійної діяльності і вводять до складу професійної 
компетентності майбутніх педагогів-музикантів. Серед складових 
компонентів вчені виокремлюють: знання про інтонаційну природу 
музики і співвідносність змістовно-смислових і формотворчих боків 
музичних творів; уміння виявляти основні смислові «одиниці» 
музичних творів, що є домінантними для цього композитора; уміння 
зіставляти інтонаційний стрій творів різних авторів, що відносяться до 
одного творчого напряму чи школи: уміння співвідносити аналізовані 
музичні твори з «інтонаційним словником епохи» та зі стилем епохи 
(бароко, класицизм, романтизм, імпресіонізм тощо). 

Огляд основних видів аналізу музичних творів, 
використовуваних у професійній підготовці майбутніх учителів 
музики, дозволяє виокремити провідні форми і методи музично-
аналітичної діяльності які доцільно застосовувати в системі вищої 
музично-педагогічної освіти. 

Аналіз музикознавчої та музично-педагогічної літератури, 
власний педагогічний досвід дозволяють визначити провідні види 
аналізу музичних творів використані у музичній педагогіці: цілісний 
аналіз музичних творів, характерний для теоретико-музикознавчого 
осягнення твору; художньо-педагогічний аналіз та аналіз-
інтерпретація – провідні види музично-аналітичної діяльності на 
уроках музики в школі; інтонаційний аналіз, пропонований для 
застосування у вищий школі в процесі підготовки майбутніх учителів 
музики. 

 
МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ТА МИСТЕЦТВО В ШКОЛІ: 

РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
Хмарна Л.В. 

Донецький обласний інститут  
післядипломної педагогічної освіти; 

м. Краматорськ, Україна  
ХХІ століття – час нанотехнологій, цифрових інновацій, 

комп’ютерних технологій та Інтернету. Хмарні сервіси, web-технології, 
ґаджети наразі стали невід’ємною частиною повсякденного життя 
кожної людини. Тісна взаємодія з медіаресурсами зумовлює 
потужний і суперечливий вплив медіа на всі верстви населення, 
зокрема на самий незахищений  прошарок суспільства – дітей, для 
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яких воно стало вагомим чинником їхньої соціалізації, стихійного 
соціального навчання та джерелом неформальної освіти. 

Перед освітянами постав ряд проблемних питань: як 
раціонально та з користю використовувати на уроках цифрові 
технології, сучасні інформаційні джерела? Як формувати й розвивати 
медіаграмоність здобувачів освіти через занурення у різні види і 
форми мистецтва? Як засобами медіакультури формувати успішного 
випускника закладу загальної середньої освіти, свідомого  та 
активного громадянина нашого суспільства? Ключова роль у 
вирішенні актуальних питань належить сучасному вчителю, який 
володіє спеціальними знаннями, навичками, вміннями у сфері медіа.    

2016 року в Україні оновлено редакцію Концепції 
впровадження медіаосвіти в Україні (2016 р.), яка базується на 
вивченні стану медіакультури населення України та міжнародному 
досвіді щодо організації медіаосвіти: Паризькій програмі-
рекомендаціях з медіаосвіти ЮНЕСКО (від 22 червня 2007 р.), 
резолюції Європарламенту щодо медіаграмотності у світі цифрової 
інформації (від 16 грудня 2008 р.), Феській декларації ЮНЕСКО з 
медіаінформаційної грамотності (від 17 червня 2011 р.) та Паризькій 
декларації ЮНЕСКО з медіаінформаційної грамотності в цифрову 
епоху (від 28 травня 2014 р.) [2, с.6].  В Концепції акцентується увага, 
що медіаосвіта стає фундаментальною складовою інформаційної 
безпеки країни, відіграє стратегічну роль у вихованні патріотизму 
молоді, формуванні української ідентичності,  є одним із ключових 
складових у сфері споживання інформації, що охоплює усі категорії 
населення і впливає на них упродовж усього життя. 

В останні роки з’явилася низка наукових досліджень, 
присвячених проблемі формування медіаграмотності як сукупності 
знань, навичок та умінь, які дозволяють людям аналізувати, критично 
оцінювати і створювати повідомлення різних жанрів і форм для різних 
типів медіа, розуміти й аналізувати складні процеси функціонування 
медіа в суспільстві [1, с. 6-24].  

У працях І. Біляєвої, О. Бондаренко, Ю. Казакова, 
О. Коневщинської, Н. Шубенко та ін. розкриваються історико-
педагогічні аспекти становлення медіаосвіти як сучасного напряму 
педагогіки, місце медіаосвіти в системі професійної підготовки 
вчителя, роль засобів масової комунікації в професійному 
становленні педагога.  

Науковці одностайно стверджують, що сучасні медіа 
перетворюються на провідний чинник комунікації, стихійного 
соціального навчання, стають засобом дистанційної і джерелом 
неформальної освіти, передусім для дітей та молоді.  

Особливу увагу звертають на питання становлення й 
розвитку вітчизняної медіаосвіти як частини освітнього процесу, 
спрямованої на формування в суспільстві медіакультури, підготовку 
особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною 
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системою мас-медіа, включаючи як традиційні (друковані видання, 
радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерно опосередковане 
спілкування, інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням 
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій [2, с. 5].  

У дисертаційних дослідженнях останніх років, присвячених 
проблемі формування медіаграмотності, висвітлюються різні аспекти 
медіаосвітнього процесу майбутніх педагогів, проте рівень 
медіаграмотності освітян всеодно залишається критичним. 

Аналіз сучасної професійної підготовки вчителів художньо-
естетичного циклу дав змогу виявити ряд суперечностей, а саме:  

– між традиційним змістом мистецької освіти та 
інформаційними можливостями, потребами часу, коли учитель 
перестав бути єдиним джерелом інформації, її значну кількість 
школярі одержують з медіапростору; 

– між важливим місцем медіаграмотності у професійному 
становленні і розвитку особистості та відсутністю технологій її 
формування у вчителя мистецьких дисциплін; 

– між соціальним замовленням на медіакомпетентних 
фахівців у сфері мистецької освіти та їхніми реальними знаннями, 
вміннями, навичками. 

На сьогодні, сучасне українське вчительство недостатньо 
володіє інформаційно-комунікаційними та медіа технологіями. 
Більшість педагогів не диференціюють понять «медіаграмотність» і 
«медіаосвіта», вважаючи, що медіаосвітою є застосування на уроках 
інтерактивних технічних засобів. В умовах жорстоких реалій 
українського інформаційного простору медіаграмотність є необхідною 
складовою компетентності педагога, який має можливість впливати 
на  формування світогляду, уподобання, судження своїх вихованців. 

У цьому процесі значну роль має післядипломна підготовка 
вчителів, яку здійснюють інститути післядипломної педагогічної 
освіти. Сформована медіаграмотність педагога мистецьких дисциплін 
у поєднанні з його професійною майстерністю створює можливість 
для формування цілісної особистості школяра, здатної до 
самовираження.  

Саме тому, на базі Донецького облППО для вчителів 
мистецьких дисциплін розроблено ряд проблемних курсів 
«Формування загальнокультурної компетентності учнів на уроках 
мистецтва засобами медіаграмотності»,  «Формування медіакультури 
здобувачів освіти на уроках мистецтва», які сприяють вдосконаленню 
медіакомпетентності вчителів мистецьких дисциплін.  

Вважаємо, що підготовка учнів до усвідомленого естетичного 
сприйняття сучасного медіа середовища можлива через взаємодію 
мистецьких дисциплін і медіакультури, На уроках художньо-
естетичного напряму у вчителів є  ненав’язлива можливість для 
створення умов, які допоможуть учням стати свідомими і творчими 
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користувачами медіапростору, а не  бездумними споживачами 
медіаконтенту.  

Реалізувати можливість щодо успішної інтеграції медіа та 
мистецької освіти зможуть лише педагоги які добре володіють 
інформаційними технологіями,  міцно опановують основи 
медіапедагогіки,  медіаосвіти та медіаграмотності. Саме від рівня 
медіакомпетентності  педагога, який є вагомим представником 
сучасної медіакультури в соціумі школярів, прямопорційно 
залежить рівень медіаграмотності учнів. 

Концепція Нової української школи визначає однією з 
ключових компетентностей – інформаційно-цифрову, яка 
передбачає впевнене, а водночас критичне застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, 
пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному 
просторі та приватному спілкуванні; інформаційну й медіа-
грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, 
навички роботи з базами даних, навички безпеки в інтернеті та 
кібербезпеці; розуміння етики роботи з інформацією [3, с. 15].  

З огляду на це актуальною та перспективною для 
подальшого дослідження є проблема формування 
медіаграмотності вчителів мистецьких дисциплін Нової 
української школи в системі післядипломної педагогічної освіти 
щодо:  

– удосконалення системи професійної освіти вчителів 
мистецьких дисциплін в умовах модернізації освіти на основі 
впровадження інноваційних та хмарних технологій; 

– формування медіаграмотності вчителів мистецьких 
дисциплін в міжкурсовий для оптимізації результатів 
самоосвітньої діяльності; 

– підвищення рівня методичної, професійної та 
медіакомпетентності педагогів мистецьких дисциплін під час 
проходження курсів підвищення кваліфікації в облІППО; 

– систематичного психолого-педагогічного супроводу 
самоосвітньої діяльності педагогів мистецьких дисциплін в 
міжкурсовий період у он-лайн середовищі. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ МУЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Чугай С.М. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Україна 
Теоретичною основою забезпечення цілісності музичної 

діяльності виступають гуманно-естетичний та компетентнісний 
підходи як система провідних концептуальних позицій, на яких 
ґрунтується процес формування творчої активності учнів. Реалізація 
цих підходів визначила конкретні педагогічні принципи:  

− принцип загальності і доступності творчої діяльності, що 
передбачає змогу включення всіх дітей в сферу музики;  

− принцип педагогічної підтримки і партнерської взаємодії 
вчителя і учнів, що передбачає ціннісне ставлення педагога до 
дитини;  

− принцип рефлексії результатів творчої діяльності, 
сприяє формуванню аналітичного мислення, самоорганізації і 
самостійності;  

− принцип цікавості процесу творчості, що передбачає 
організацію уроку музики на основі гри;  

− принцип збалансованості розвитку емоційної, 
інтелектуальної і фізичної сфер особистості молодшого школяра, 
який передбачає його гармонійний розвиток;  

− принцип варіативності змісту творчої діяльності, що 
передбачає особистісно орієнтований підхід педагога до організації 
уроку музики відповідно до бажань, інтересів і потреб учнів 
початкової школи. 

Позитивний педагогічний ефект у розвитку творчої активності 
молодших школярів у процесі музичної діяльності досягається при 
дотриманні наступних педагогічних умов:  

1) спрямованості змісту музичної діяльності на творчий 
розвиток особистості молодшого школяра, що виражається у 
створенні емоційно-образних ситуацій;  

2) використання комплексу ігрових форм, що реалізують 
особистісно-орієнтований підхід;  

3) поєднання форм навчальної діяльності, адекватних 
вирішенню педагогічних завдань з розвитку творчої активності 
молодших школярів на уроках музики в реальному педагогічному 
контексті. 

Формування творчої активності здійснюється в межах 
основних форм навчальної діяльності, що реалізуються в наступних 
видах музичної діяльності школярів: 

– слухання музики (фронтальна форма індивідуального 
характеру); 

– хоровий спів (фронтальна форма колективного і 
групового характеру); 
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– сольний спів (індивідуальна форма); 
– пластичне інтонування (фронтальна форма 

індивідуально характеру); 
– гра на музичних інструментах (фронтальна форма 

колективного, групового та індивідуального характеру); 
– імпровізація (індивідуальна форма); 
– засвоєння музичних знань (фронтальна форма 

групового та індивідуального характеру). 
Знання індивідуальних творчих здібностей і рівнів прояву 

творчої активності молодших школярів дозволяє об’єднувати їх в 
групи. Це дає можливість намітити завдання з розвитку творчої 
активності для декількох груп учнів, об’єднаних схожими рівнями 
творчої активності. Водночас складаються індивідуальні творчі 
завдання для окремих дітей на підставі характеристик їх 
індивідуальних творчих здібностей, що роблять вплив на розвиток 
творчої активності в процесі музичної діяльності. Головними на 
уроках музики будуть фронтальні, групові, диференційовано-групові 
та індивідуальні форми навчальної діяльності. Структура творчої 
активності молодших школярів у досліджені описана через систему 
мотивів, творчих здібностей, умінь творчої діяльності, які можна 
об’єднати в три компонента: мотиваційний, змістовно - діяльнісний, 
оцінно-рефлексивний. 

Отже, процес розвитку творчої активності молодших 
школярів на музичних заняттях вимагає врахування не тільки 
творчих, а й музичних здібностей. Єдність музичних і творчих 
здібностей відкриває можливості для ефективної музично-творчої 
діяльності, спрямованої на розвиток творчої активності учнів. 
Спираючись на зазначені підходи та враховуючи вік і специфіку 
музичної діяльності, ми вважаємо, що змістовно-діяльнісний 
компонент творчої активності молодших школярів на музичних 
заняттях включає в себе наступні вміння та здібності: творчу уяву, 
здатність до фантазування; емоційну чутливість; вміння 
аналізувати; здатність до переносу знань, умінь, навичок в нові 
ситуації; здатність до співпраці. Однією з особливостей творчості 
є насиченість його яскравими емоціями. Інтелектуальні почуття 
допитливості, задоволення, почуття успіху, емоції подиву, 
здивування, очікування, відкриття нового в процесі творчої 
діяльності, на думку психологів, грають роль зворотних зв’язків, за 
допомогою яких здійснюється регуляція пізнавальних процесів.  

 
 
 
 



231 

СПІЛЬНА GOOGLE ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ  
ТРАНСМЕДІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 
Орєхова В.В. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Україна 

У сьогоденні в різних напрямах людської діяльності стрімко 
набирають популярності сучасні комунікаційні моделі інтегрованого 
збирання і використання інформації. Однією із новітніх технологій, 
яка набуває поширення у світовому середовищі, є трансмедійна. 

Елементи технології трансмедіа наразі набувають поширення 
в освіті, зокрема в мистецькій галузі. Таке явище можемо 
спостерігати в оновлених підручниках з інтегрованого курсу 
«Мистецтво» (Кілініченко О.В, Аристова Л.С. Мистецтво : підручник 
інтегрованого курсу для 1 класу, 2018 р.) у вигляді QR-посилань 
(кодів), що дозволяють під час розгляду теми на друкованому носії за 
допомогою портативних гаджетів швидко перейти за посиланням для 
кращого уявлення, засвоєння та закріплення матеріалу. Наприклад, у 
1 класі під час розгляду Теми «Світ тварин у мистецтві» маємо 
можливість перейти за посиланням до перегляду мультфільму 
«Лисичка, котик і півник» з метою порівняння героїв перед 
розучуванням пісні Я. Степового «Зайчик і лисичка». 

Розглядаючи поняття трансмедійної технології і похідного від 
нього трансмедійної компетентності, переважно користуємось 
зарубіжним досвідом, спираючись на дослідження Д. Букінгема, 
Г. Дженкінса, С. Лівінгстона, Дж. Сефтон-Гріна, А. Сколарі, Л. Тріппа, 
Дж. Форрес-Прата, Дж. Хартлі та ін. 

У вітчизняних дослідженнях тема трансмедійної 
компетентності майже не розглянута, хоча технологія трансмедіа 
активно входить у поле зору сучасних науковців у різних сферах 
професійної діяльності. На нашу думку, питання формування 
трансмедійної компетентності у професійній освіті є конче важливим, 
тому окремої уваги потребує вивчення можливостей інтернет-
серверів, на базі яких можна відтворювати трансмедійні проєкти та 
набувати, відпрацьовувати і накопичувати трансмедійні вміння, 
навички і досвід. Такий досвід можемо отримати під час використання 
серверних послуг Google диску. 

Вважаємо, що для формування трансмедійної компетентності 
майбутніх учителів музичного мистецтва слід використовувати засоби 
Google презентації, оскільки спільне створення та можливості 
спільного редагування, коментування та розповсюдження матеріалу 
виводять Google презентацію у площину трансмедійних технологій. 

Метою статті є технологічний аналіз створення Google 
презентації із перспективною можливістю надання статусу спільного 
корегування та коментування проекту. 
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Розглянемо покрокову технологію створення Google 
презентації. 

1. Відкрити у своєму акаунті Google диску. 
2. У лівому верхньому куті натиснути кнопку «Створити». Із 

запропонованого переліку обрати «Google презентація» 
3. Отримуємо шаблон презентації. Надаємо загальну назву 

презентації, натиснувши курсор на кнопці «Презентація без назви» у 
лівому верхньому куті. 

4. Заповнюємо шаблон згідно задуму: 
– обираємо тему презентації, користуючись 

запропонованими шаблонами ( правий стовпчик презентації), або 
використовуючи свою (кнопка «Імпортувати тему» у правому 
нижньому кутку). Кнопка «Фон» у верхній панелі презентації надає 
можливість обрати задовільний фон для своєї сторінки; 

– заповнюємо титульну сторінку презентації згідно задуму, 
користуючись навичками і вміннями роботи з Презентацією 
PowerPoint; 

– для створення наступної сторінки презентації 
скористаємось кнопкою «Вставити», або «Слайд» у верхній панелі 
презентації; 

– заповнюємо сторінку презентації згідно задуму, 
використовуючи можливості, надані програмою: вставки зображень, 
аудіо-, відео файлів, графічних фігур, діаграм тощо. 

5. Для спільного користування презентацією налаштовуємо 
функцію спільного доступу, що надає можливість дивитись, 
редагувати або коментувати даний проект. Для цього натискаємо у 
верхньому правому куті відповідну кнопку «Спільний доступ». У вікні, 
що з’явиться, натискаємо відповідну позначку у правому верхньому 
куті для отримання посилання, яке з’явиться автоматично у буфері 
обміну (підкреслено червоною лінією). У розділі вікна «Усі, хто має 
посилання, можуть…» за допомогою прапорця (стрілочки) обираємо 
необхідну функцію: переглядати, коментувати або редагувати. Для 
створення спільної презентації ми обираємо «редагувати» і кнопку 
«Готово» у лівому нижньому куті. Поширення посилання можна 
здійснити через електронну пошту (ті особи, у яких в адресі 
зазначено не домен Google, матимуть доступ тільки до перегляду 
матеріалу). 

Вбачаємо за необхідне розрізняти рівні доступу: дивитись, 
коментувати, редагувати. Доступ «дивитись» надає можливість тільки 
відкрити файл без права редагування та коментування. У разі 
доступу «коментування» користувач може залишати коментарі та 
пропонувати зміни, проте редагувати файл чи змінювати 
налаштування не зможе. Користувач із рівнем доступу редагування 
має право вносити будь-які зміни до файлу, у тому числі змінювати 
налаштування доступу та поширювати посилання серед інших осіб з 
метою залучення учасників. 
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Отже, за допомогою можливостей, наданих доменом Google 
(у даному випадку Google презентація), можемо здійснювати 
колективні творчі і навчальні проекти, не обмежені у часі і розмірі, які 
створюють декілька учасників за своїм поглядом і рівнем 
креативності. Це забезпечуватиме різносторонній погляд на спільну 
тему, економію часу на виконання особистих творчих проектів, 
можливість прозорого оцінювання великої кількості учасників проекту, 
отримання насиченого різнопланового навчального матеріалу, 
практичне творче продовження тем в аудиторних заняттях.  

Такий проект відповідає критеріям трансмедійної технології: 
розвиток загальної теми різними самостійними підтемами, 
інтерактивність, логічна завершеність на будь-якому етапі та разом з 
тим можливість продовження теми; розповсюджуваність серед 
великої кількості учасників (близько 200 учасників); можливість 
розкриття теми на різних платформах різними медіаконтентами, не 
обмежуючись мультимедійними засобами. 

Також подібні спільні трансмедійні проекти можна 
реалізовувати, використовуючи Google таблиці, Google малюнки 
тощо. 

 
ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ 

МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В  УМОВАХ ФОРТЕПІАННОГО 
НАВЧАННЯ 

Чжан Цзянань 
Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова 
м. Київ, Україна 

У галузі педагогіки мистецтва  проблемами світоглядної 
культури вчителя мистецьких дисциплін опікуються такі вчені як 
Л. Масол, Н. Миропольська, О. Олексюк, О. Отич, Г. Падалка, 
В. Ражніков, О. Ростовський, О. Рудницька, С. Соломаха, Г. Тарасов, 
М. Фроловська, Б. Целковніков, Г. Ципін, Г. Шевченко, О. Щолокова 
та ін.). Спираючись на філософське розуміння світогляду як цілісного 
явища з духовно-моральною константою та особливостями його 
формування засобами мистецтва, вони зазначають наступне: на 
відміну від наукової (абстрактної) і релігійної свідомості, мистецький 
світогляд виявляється не через погляд на реальний світ, а через 
образи відчуття та світоспоглядання, стає системою відповідних 
ідеалів, теорій та смаків.  

Згідно даної методологічної позиції світоглядну культуру 
вчителя музичного мистецтва можна представити у вигляді особливої 
форми свідомості людини, як спосіб і результат засвоєння 
парадигмальних цінностей свого життєвого і професійного буття. 
Зокрема О. Щолокова пише: «У гносеологічній основі  цієї форми 
свідомості лежить художня образність з широкими за часом і 
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простором узагальненнями, з її конкретно-чуттєвою досконалістю, 
формою, неповторною у кожному виді мистецтва, з її художньою 
правдою, з її величезною емоційною силою впливу на людей, що 
надає їм радість і насолоду, пробуджує глибоке хвилювання, 
захоплення, потрясіння духу» [6, с. 4].  

Спираючись на цю думку зазначимо, що призначенням 
мистецької освіти є утримувати, відтворювати і передавати багатство 
цінностей навколишнього світу. Також підкреслимо, що зміст фахово-
педагогічної компетенції майбутніх вчителів музичного мистецтва має 
бути багатоаспектним, оскільки формується водночас на всіх рівнях: 
культурологічному, методологічному, теоретичному, методичному,  
технологічному. Він потребує розвинутого художньо-творчого 
мислення, здатності добирати, аналізувати й синтезувати здобуті 
знання і навички у досягненні педагогічної мети, майстерно володіти 
мистецько-педагогічними технологіями.   

Найбільш ґрунтовно питання світогляду у царині музичного 
мистецтва розглянуті в монографії Б. Целковнікова «Світогляд 
педагога-музиканта у пошуках смыслу». Автор вважає, що світогляд 
педагога-музиканта можна розглядати як універсальну професійну 
культуру, яка зв’язує між собою духовно-моральні, психологічні та 
інші компоненти. Вчений підкреслює, що світогляд такого педагога 
можна представити як особливу форму свідомості та результат 
засвоєння основних цінностей мистецько-професійного буття. При 
цьому йому потрібно не тільки самому мати таку впевненість, а й 
вміти передавати свої переживання та переконання своїм 
вихованцям. Така необхідність визначається специфікою художньо-
педагогічного процесу [3, с. 83].  

У такому контексті звернемо увагу на позицію С. Соломахи, 
яка у статті «Художньо-естетичний світогляд у структурі педагогічної 
майстерності викладачів мистецьких дисциплін» надає визначення 
поняттю «художньо-естетичний світогляд». Дослідниця наголошує, 
що у мистецтві поєднуються естетична та художня форми суспільної 
свідомості: естетична втілює філософський, гуманістичний, 
морально-етичний, аксіологічний, комунікативний, творчий зміст 
мистецтва, а в художній формі виявляються механізми реалізації 
естетичного у різноманітному художньому матеріалі.  

На думку дослідниці, художньо-естетичний світогляд не 
тільки становить предметне, гностичне підґрунтя професійної 
діяльності викладачів мистецьких дисциплін, але й визначає її 
аксіологічну та методологічну спрямованість. Властива художньо-
естетичному світогляду установка на діалогічність, емпатійність, 
відкрите ставлення до світу і людей є життєво необхідними для 
самореалізації будь-якої особистості взагалі, а для педагога – в 
найбільшій мірі. Така позиція визначає діяльність викладачів 
мистецьких дисциплін, оскільки мистецтво в цілому прагне 
досконалості, орієнтованої на досягнення ідеалу, що має 
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безпосереднє відношення до творчого навчально-виховного процесу. 
Авторка стверджує: художньо-естетичний світогляд педагога-
музиканта, виступаючи актуальною проблемою сучасного вузівського 
навчання, знаходиться у діалектичному взаємозв’язку з його 
професійною діяльністю і має суттєвий вплив на навколишню 
музично-педагогічну дійсність. 

У нашому дослідженні ми розглядаємо фортепіанну 
підготовку в широкому плані, тобто у комплексі тих дисциплін, які 
можуть спрямовувати її у світоглядний вектор. Такими ми вважаємо 
музично-історичні дисципліни, які охоплюють розділи з історії 
української й всесвітньої музики, курс теорії та історії мистецтва і 
методики його викладання, а також спецкурси з теорії та історії 
фортепіанного мистецтва, історії української фортепіанної школи  і 
методики викладання фортепіано.  

За нашим переконанням, вони мають значний потенціал у 
формуванні різних аспектів світоглядної культури майбутніх вчителів 
мистецьких дисциплін. Відтак, виділений комплекс музично-
практичних і теоретичних дисциплін уважаємо оптимальним для 
формування світоглядного потенціалу  культурологічної підготовки 
студентів. 

Таким чином, підґрунтя музичної підготовки в контексті 
світоглядного спрямування складають ті навчальні дисципліни, які 
безпосередньо формують у майбутніх учителів музичного мистецтва 
художню картину світу. Саме на цих навчальних дисциплінах 
органічно поєднуються музично-історичні, інтерпретаційно-аналітичні, 
практично-діяльнісні аспекти фортепіанної підготовки студентів і 
реалізуються головні принципи формування світоглядної культури в 
педагогічному навчальному закладі: історизму, обумовленого 
загальним зв'язком музичних явищ та  соціокультурною 
детермінацією художніх процесів, урахування аксіологічної функції 
музичного мистецтва, єдності особистісного, діяльнісного і 
діалогічного підходів у формуванні педагогічного аспекту світоглядної 
культури. 

Враховуючи визначені складності, у процесі фортепіанної 
підготовки можна виділити  такі завдання: 

− створення умов для всебічної музичної освіти, що 
дозволить студентам накопичити глибокий музичний тезаурус; 

− оволодіння системою поглядів, згідно яких знання в 
галузі музичного сприймання і виконавства спрямовуються на 
формування моральних якостей, ціннісних орієнтацій; особистісної 
світоглядної культури; 

− стимулювання емоційного розвитку і художнього 
мислення, активізації творчого потенціалу студентів через засвоєння 
різних видів музичної діяльності. 

Для вирішення цих завдань вважаємо за необхідне 
розробити методичну модель навчання,  яка містить концептуальний і 



236 

структурно-змістовий аспекти й спрямована на формування, з одного 
боку, особистісних  якостей майбутніх вчителів в аспекті світоглядної 
культури, а з іншого -  набуття знань, умінь і навичок, необхідних для 
подальшої педагогічній діяльності. Тобто всі представлені фахові 
дисципліни вже на етапі бакалаврату мають тією  чи іншою мірою 
надавати студентам можливість включатися у інтерпретаційний 
процес і розглядати музичні твори  з позицій  їх світоглядного впливу 
на учнів. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ 

«ПОЛІФОНІЧНИЙ СЛУХ» 
Чжоу Сіньюй 

Національний педагогічний університет  
імені М.П. Драгоманова, 

Київ, Україна 
Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва 

вимагає комплексної фахової підготовки, де неабияке місце посідає 
сприйняття та виконання поліфонічних творів, що можливо лише за 
наявності поліфонічного слуху. 

Термін «поліфонічний слух» переважно використовувався у 
музично- педагогічній літературі, зокрема авторами: О. Алексєєвим, 
Л. Баренбоймом, Н. Вєтлугіною, Е. Давидовою, Б. Мілічем, 
Н. Калініною, Г. Ципіним, А. Каузовою, Г. Дубініною, С. Перміновою, 
Л. Степановою. Поліфонічний слух як самостійний термін поширений 
серед педагогів дитячих музичних шкіл та вищих спеціальних 
музичних закладів, що постійно мають справу зі специфікою 
слухового сприйняття і виконавського трактування поліфонічних 
творів. Скористалися ним і відомі виконавці-піаністи Г. Нейгауз, 
Е. Гілельс, О. Гольденвейзер та його учні: Г. Гінзбург та І. Браудо, 
К. Ігумнов, Я. Зак, Г. Коган, Л. Оборін, Л. Ніколаєв, С. Савшинський та 
ін. Музичний психолог Б. Теплов, півставляючи особливості 
гармонічного та поліфонічного слухового сприйняття зазначав, що 
для початкового розвитку гармонічного слуху потрібні поліфонічні 
твори [4]. 
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Останнім часом у наукових працях спостерігається тенденція 
розглядати поліфонічний слух не лише як специфічний вид музичного 
слуху, а й як особливу здібність, що вимагає  спеціального вивчення 
та створення належних умов  для цілеспрямованого розвитку. 
Основні аспекти, в яких розглядається поліфонічний слух – 
психологічний та музикознавчий. Разом з тим, єдиного визначення 
цього поняття на сьогодні не існує, що й викликає наш науковий 
інтерес, особливо в контексті підготовки майбутнього вчителя 
музичного мистецтва. 

Отже, поняття «поліфонічний слух» кожен науковець трактує 
по-різному. Так, педагог, музичний теоретик, викладач теоретичних 
та хорових дисциплін музичної школи імені Гнєсіних О. Давидова 
розуміє поліфонічний слух як здатність виокремлювати окремі голоси 
багатоголосся. Дослідниця навичок сприйняття хорового 
багатоголосся у студентів вузів культури на заняттях із сольфеджіо 
С. Пермінова розглядає поліфонічний слух як «здатність цілісно 
сприймати специфічні риси поліфонічної музики» [1, с. 9]. Видатний 
піаніст-педагог Г. Ципін визначає поліфонічний слух як «здібність 
розчленовано, диференційовано сприймати (чути) і відтворювати у 
музично-виконавській дії ...декілька сполучених між собою в 
одночасному розвитку звукових ліній» [4, с.58]. Крім того, зазначає 
Ципін, наявність у особи поліфонічного слуху уможливлює музичну 
діяльність як таку, а за його відсутності, вона просто неможлива. 
Б. Тєплов вбачає у категорії «поліфонічний слух» певну музичну 
здібність, котра дає можливість почути «горизонтальну 
багатоскладність» музичного тексту [3, с. 116]. 

Досліджуючи проблему поліфонічного сприйняття 
молодшими школярами, З. Рінкявічюс розуміє «поліфонічний слух» як 
«здатність чути, відстежувати та співвідносити рух декількох мелодій, 
мелодичних ліній, ширше – фактурних пластів, що розгортаються 
одночасно». Л. Степанова, вивчаючи проблему формування 
поліфонічного слуху молодших школярів, визначає поліфонічний слух 
як «здібність розчленовано сприймати, співвідносити, відтворювати 
фактурну горизонтальну (лінеарну) багатоскладність музики» [2, с. 
84]. Також науковець акцентує увагу на можливості розвитку 
поліфонічного слуху лише в активній діяльності, тобто за наявності 
діяльнісного підходу. Погодимося з цією думкою, адже лише у 
продуктивній діяльності людини можуть бути розвинені усі музичні 
задатки. Активна діяльність, що полягає у  сприйманні та засвоєнні та 
виконанні поліфонічної тканини проявляється через «уміння чути, 
аналізувати та узагальнювати специфічні властивості поліфонічного 
багатоголосся» [2, с. 84]. 

Отже, у науковій літературі «поліфонічний слух» розглядають 
як: 

− здатність сприймати специфічні риси поліфонічної 
музики; 
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− здатність чути горизонтальну множинність музичної 
фактури; 

− здатність виокремлювати та співвідносити рух декількох 
мелодій, мелодичних ліній, що розгортаються одночасно; 

− здатність відтворювати у музично-виконавській дії 
декілька сполучених між собою у одночасному розвитку звукових 
ліній. 

Спираючись на висновки та визначення різних науковців 
щодо поліфонічного слуху, ми розуміємо  поліфонічний слух  
майбутнього вчителя музики як здатність диференційовано 
сприймати, виокремлювати, співвідносити, відтворювати фактурну 
горизонтальну багатоукладність мелодичних ліній, що сполучені між 
собою одночасним звуковим розвитком, уявляти функціональні 
зв’язки між звуками, виражати ставлення до музичної інформації, 
емоційно відгукуючись на музичні явища в яскравості й силі 
специфічних переживань. У процесі активного сприйняття та 
виконання поліфонічних творів студенти поступово набувають певний 
музичний слуховий досвід сприйняття та виконання поліфонічних 
творів. 
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СЕКЦІЯ 5 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 
ОСВІТІ 

 
ПЕРСОНАЛЬНЕ ОСВІТНЬО-НАУКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

МАЙБУТНЬОГО НАУКОВЦЯ 
Топольник Я.В. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Україна 

Формування компетентних фахівців, які вільно орієнтуються в 
інформаційному просторі сучасної освіти, на високому рівні 
володіють інформаційно-комунікаційними технологіями, 
використовують їх у навчанні, професійній діяльності, під час 
проведення науково-педагогічних досліджень, є одним із нагальних 
завдань сьогодення. 

Використання ІКТ на сьогодні стає необхідною складовою 
науково-педагогічних досліджень і забезпечує створення 
інформаційного простору е-науки (e-Science), в межах якої 
утворюється глобальне світове наукове середовище на основі 
спільного використання наукових ресурсів та обміну ними, 
дистанційного використання обчислювального та наукового 
обладнання, відкритого доступу до наукових даних та публікацій 
результатів наукової діяльності, створення віртуальних 
дослідницьких колективів. 

Персональне освітньо-наукове середовище майбутнього 
науковця – сукупність ресурсів, потрібних майбутнім магістрам і 
докторам філософії для створення власного контексту для навчання 
й науково-дослідницької діяльності. Персональне освітньо-наукове 
середовище (PLSE – Personal Learning Scientific Environments) – це 
фактично індивідуальне інтернет-оточення здобувача вищої освіти, 
зорієнтоване на його особисті потреби. 

Типове персональне освітньо-наукове середовище охоплює 
весь набір ресурсів, за допомогою яких можна забезпечити зміст 
навчання й наукової діяльності, зробити його процес більш наочним, 
створювати зворотний зв’язок із колегами та науковцями. 
Персональне середовище має великі можливості для самоосвіти, 
дистанційного навчання, контролю за своїми навчальними й 
науковими ресурсами (зміни їхньої структури, інтеграції навчальних 
та наукових ресурсів з різних джерел та ін.). 

Створення такого середовища передбачає перш за все 
ознайомлення зі спеціалізованими хмарними сервісами Dropbox (2 
Gb безкоштовного обсягу та +36 Gb за виконання завдань), 
GoogleDrive (15 Gb безкоштовного обсягу), Bitcasa (20 Gb), iCloud (5 
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Gb), Mega (50 Gb) та ін., створення власної хмари, власного сховища 
для зберігання файлів різних типів (текстові документи, фотографії, 
музика, відео та ін.) у персональному освітньо-науковому середовищі 
засобами Google Диск, надання доступу до них іншим користувачам в 
Інтернеті з встановленням різних рівнів доступу (редагування, 
коментування, перегляд), робота зі спільним Google-документом в 
реальному часі з обов’язковим налаштуванням автоматичної 
синхронізації даних, робота у сховищі Google Диск з використанням 
стандартних офісних веб-програм Google Документи, Google 
Презентації, Google Малюнки, Google Таблиці. 

Робота у персональному освітньо-науковому середовищі на 
основі хмарних сервісів надає майбутнім науковцям можливості 
організації опитування зі збиранням відповідей в одній електронній 
таблиці та підведенням підсумків за результатами опитування на 
основі використання Google Форми. Відзначимо, що в онлайн формі 
можна застосовувати різні типи елементів при формуванні запитань 
для опитування: з короткими відповідями (невеличке поле для 
відкритої відповіді); абзац (велике текстове поле для відкритої 
розгорнутої відповіді); прапорці (відображення варіантів відповіді 
списком для обрання будь-якої кількості варіантів); лінійна шкала 
(відповідь відображається у вигляді шкали з описом крайніх значень); 
таблиця (відповідь на ряд запитань). 

Зручним для вибудовування власного навчально-наукового 
середовища є створення електронних закладок, що є аналогами 
звичайних закладок, які створюють засобами браузера. Для цього 
доцільно використовувати сервіси Pocket (https://getpocket.com/), 
Streme (http://streme.co/), Google Закладки тощо, які зберігають 
посилання на сайти, надають до них доступ через телефон, планшет 
і комп’ютер, навіть без підключення до мережі Інтернет. Таким чином 
створюється певне коло посилань навколо наукової теми. Додані у 
сховище закладки можна упорядковувати за заголовком, описом, 
датою. У подальшому можна змінювати їхній опис, експортувати, 
поділитися ними з друзями, переславши веб-сторінку з адресами 
через електронну пошту. 

Персональне освітньо-наукове середовище доцільно 
оформити у вигляді е-портфоліо (презентації), можна розробити 
власний блог або персональний сайт. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ  ДЛЯ РОЗВИТКУ 

КОЛАБОРАТИВНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
Гринько В.О. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Україна 

Підписання Україною Угоди про Асоціацію з Європейським 
Союзом вимагає переорієнтації на європейські напрями розвитку 
суспільства. Так, Україною було розроблено Національну стратегію 
розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки, в якій наголошено на 
необхідності вдосконалення інформаційного забезпечення, 
модернізації структури і змісту освіти на засадах інформатизації та 
цифровізації. Також широкі перспективи для досягнення нового рівня 
якості вищої освіти є включення до переліку форм освіти поняття 
«електронної освіти», яке трактується як форма одержання освіти 
через використання виключно цифрових технологій [2]. 

Використання електронних соціальних середовищ є 
розповсюдженою практикою організації комп’ютерно-
опосередкованого навчання в Україні та за кордоном. Зарубіжні 
науковці акцентують свою увагу на розвитку неформального 
освітнього спілкування в соціальних мережах, а вітчизняні педагоги 
вважають, що інструменти соціальних сервісів відкривають широкий 
спектр можливостей для організації формальної колаборації під час 
вивчення навчальних дисциплін 

Окрім електронних соціальних мереж увагу як вітчизняних так 
і зарубіжних науковців привертають Wiki-технології для створення 
колаборативного навчального середовища, співпраця в якому 
стимулює студентів до обговорення статей та вироблення адекватної 
реакції на критику.  

Дослідники перелічують способи запровадження Wiki-
технологій у освітній процес, зокрема: виконання дослідницьких 
проектів; додавання коротких оглядів рекомендованої літератури та 
укладання спільного бібліографічного списку; викладач може 
ділитися зі студентами навчальною програмою дисципліни, а 
студенти мають змогу корегувати її та коментувати внесені ними 
корективи; можливість застосовувати Wiki як інформаційну базу для 
викладачів, де вони діляться власними спостереженнями і досвідом; 
використання задля визначення нових понять через створення Wiki 
ресурсів із запропонованої теми, які мають бути приєднані до інших 
ресурсів. 

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1087
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Зарубіжні педагоги наголошують, що в сучасних освітніх 
умовах навчальні середовища набувають все більш динамічного 
характеру, причину якого науковці пояснюють у стрімкому розвитку 
технологій, зокрема мобільних технологій. R. Robinson і J. Reinhart 
вивчали шляхи використання мобільних пристроїв для створення 
навчального середовища із застосуванням різних підходів до 
навчання, оцінювання із через мобільні пристрої та додатки. На їхню 
думку, мобільні пристрої мають стати важливим засобом 
колаборативного навчання, оскільки вони дозволяють студентам 
взаємодіяти з іншими через електрону пошту, текстові повідомлення, 
аудіо та відео записи, соціальні мережі, телефонні дзвінки та відео 
чати. Комунікація і колаборація під час вирішення навчальних 
завдань та проектів реалізується через приєднання студентів до 
певних груп або спільнот, а також за допомогою мобільних додатків 
Google Docs, Google+Hangouts, mindmeisters.com, Skype та інших [3].  

Для формування колаборативних умінь студентів 
запроваджується проектна цифрова діяльність, виконуючи яку 
студенти отримують завдання створити єдиний продукт, 
спланувавши діяльність та сформувавши підзавдання, кожне з яких 
виконується індивідуально або в групі. Проектна діяльність, 
співпраця, створення спільного продукту діяльності сприяють 
змістовій взаємодії студентів, обміну знаннями, оцінюванню та 
вдосконаленню продукту.  

Науковці виділили п’ять етапів виконання проекту постановка 
завдання, аналіз інструментів, проектування середовища, виконання 
проекту, публікація та представлення. Взаємодія та спілкування 
студентів та викладачів відбувається через написання коментарів у 
сервісі Група Google Classroom, Hangouts. Спільно працювати з 
документами, впорядковувати папки та файли студенти можуть 
завдяки сервісам Документи, Таблиці, Презентації [1]. 

У європейському освітньому просторі розповсюдженою 
практикою є виконання проектної діяльності, яка здійснюється в 
межах різних міжнародних проектів на базі різних Інтернет платформ. 
Серед таких платформ найбільш відомими є European Schoolnet 
(EUN) (http://www.eun.org/web/guest/home), яка постійно анонсує 
короткострокові і довгострокові міжнародні проекти, здебільшого 
націлені на запровадження цифрових технологій в освіту через 
створення віртуальних освітніх середовищ, зокрема віртуальна 
навчальна лабораторія SMILE (Social Media in Learning and Education 
– Соціальні медіа в навчанні та освіті); Acer-European Schoolnet Tablet 
Pilot (Пілотний проект з використання планшетів у навчальному 
процесі); iTEC (Innovative Technologies for an Engaging Classroom – 
Інноваційні технології для удосконалення класної кімнати); iTILT 
(Interactive Technologies in Language Teaching – Інтерактивні 
технології у навчанні мовам) та інші. 
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Отже, можемо зробити висновок, що в умовах сучасної 
системи освіти все більшої актуальності набуває формування 
колаборативних умінь із застосуванням цифрових технологій та 
запровадження проектної діяльності, яка здійснюється в межах різних 
міжнародних проектів на базі різних Інтернет платформ. 
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Нині процес мобільного навчання у системі освіти України 

перебуває на етапі становлення. На сьогодні спостерігається значний 
його розвиток, що базується на наявності технічних засобів 
мобільного навчання та реалізації мобільного доступу до освітніх 
ресурсів. Кому з учителів не знайома ситуація, коли дзвоник на урок 
уже пролунав, а учні ще «перебувають» у своїх телефонах та 
планшетах, дочитують останні рядки, або відправляють 
повідомлення SMS. І весь урок, коли видається вільна хвилинка, 
учень тягнеться рукою до свого ґаджета. І боротися з таким явищем 
практично не можливо, бо улюблену «іграшку» ніхто не хоче 
випускати з рук надовго. А оскільки боротись немає сенсу, то слід 
спробувати використати з користю для справи. 

Проблеми використання мобільних інформаційно-
комунікаційних технологій в освіті досліджували: Д. Абернаті, 
Е. Вагнер, Р. Веттер, Т. Георгієв, Дж. Еттевелл, О. Жуков, А. Кей, 
Д. Кіган, С. Кувшинов, В. Куклєв, А. Кукульська-Хульме, Є. Михалкіна, 
Дж. Паско, О. Поліщук, Н. Рашбі, С. Семеріков, Н. Рашевська, 
І. Савіних, П. Сеппала, К. Словак, І. Теплицький, Дж. Тракслер, 
М. Шарплз, С. Шокалюк та ін. 

Перші навчальні практики з використанням персональних 
кишенькових пристроїв з’явились ще у 90-х роках, тоді же 
розпочинаються дослідження в галузі навчання за допомогою 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-р
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кишенькових закордонних учених: Т. Андерсона, Дж. Еттевелля, 
М. Рагуса, Дж. Тракслера й інших, та входить в обіг термін «мобільне 
навчання»(m-learning). 

«Мобільне навчання – це початок нової ери безпрецедентної 
швидкості, гнучкості та досягнень, які здатні надавати працівникам 
ключові знання та навички саме тоді, коли їм це необхідно», – 
наголосив Джош Берсін, генеральний директор та президент Bersin & 
Associates [1]. 

«Мобільне навчання змінює повністю процес навчання, 
оскільки мобільні пристрої модифікують не тільки форми подачі 
матеріалу і доступу до нього, а й сприяють створенню нових форм 
пізнання і менталітету». Навчання стає своєчасним, достатнім і 
персоналізованим ("justin-time, just enough, and just-for-me") [2]. 

Сучасний рівень розвитку інформаційних технологій 
відкриває перспективи використання принципово нових сервісів в 
освіті – «мобільного навчання». Існує величезна кількість мобільних 
додатків, платформ та ресурсів (Google Forms, Kahoot!, Socrative, 
Plickers та багато інших), за допомогою яких учитель має можливість 
швидко оцінити знання та уміння учнів. Як правило, ці програми 
можуть працювати в різних операційних системах (Windows, Linux, 
Android), тому учень може відповідати на контрольні запитання або 
проходити тест із власного мобільного пристрою, а не стаціонарного 
комп’ютера навчального закладу. 

Так, наприклад, за допомогою мобільного телефону можна 
здійснювати перевірку домашнього завдання що сформоване у 
вигляді тесту, якщо учням попередньо роздано індивідуальні картки 
Plickers, номер якої відповідає номеру прізвища дитини у списку 
класного журналу. Учні сигналізують про обрану відповідь, 
піднімаючи карту відповідною літерою вверх. Вчитель за допомогою 
телефону сканує відповіді учнів, одразу отримуючи інформацію про 
правильність обраного результату. Програма дозволяє відслідкувати 
на які питання учень відповів правильно, на які – ні, при відповіді на 
які запитання допущено найбільше помилок. Учням подобається така 
форма контролю. Телефон – «улюблена» іграшка підлітків. І вони з 
задоволенням використовують його на уроці з навчальною метою. 

Google Form – це зручний інструмент, за допомогою якого 
можна легко і швидко планувати заходи, складати опитування та 
анкети, збирати іншу інформацію, створювати тести для оцінювання 
учнів. Форма використовується за наявності акаунту Gmail. Входить в 
пакет Google документи. Форму можна підключити до електронної 
таблиці Google, і тоді відповіді респондентів будуть автоматично 
зберігатися в ній. Якщо ця функція не включена, ви можете відкрити 
меню «Відповіді» і переглянути короткий зміст. Готові відповіді легко 
аналізуються, оскільки діаграми створюються автоматично як в 
розрізі окремого респондента, так і групові відповіді по кожному 
питанню. 
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Так, наприклад, перевірку сформованості навичок теж можна 
провести за допомогою телефону. Учні проходять тест у Google Form 
– по завершенню роботи, учні одразу бачать результат, знають свою 
оцінку. Таку форму контролю зручно використовувати у 11-му класі 
під час організації системотворчого повторення для підготовки до 
ЗНО. Учням повідомляється посилання на тест – і вони дають 
відповіді у своїх телефонах. Як виявилось, при можливості обирати 
між сучасним ноутбуком та власним телефоном, діти обирають 
телефон. Так вони почувають себе впевненіше та комфортніше. 

Разом з тим слід зазначити, що використання мобільних 
телефонів у освітньому процесі – це не мета чи самоціль, а засіб 
підвищення якості навчання, розвитку учнів та підвищення їх інтересу 
до предмету. 

Використання технологій мобільного навчання істотно 
підвищує якість виконання основних функцій освітнього процесу за 
рахунок: 

− надання учням постійного доступу до інформаційно-
освітніх та довідкових ресурсів, в будь-який час і незалежно від 
місцезнаходження;  

− персоналізованої доставки навчального контенту з 
урахуванням рівня знань учня, його індивідуальних психологічних 
особливостей і максимально зручного для нього режиму занять;  

− багатопланової перевірки рівня знань, умінь і навичок 
учнів, а також ступеня засвоєння навчального матеріалу із 
застосуванням тестових завдань, практичних і лабораторних робіт, 
індивідуальних і групових творчих проектів;  

− безперервного управління видами і формами діяльності 
з освоєння пропонованих освітніх ресурсів;  

− інструктивно-методичної та консультативної підтримки 
учнів в індивідуальному і груповому режимі;  

− постійного забезпечення учнів інформацією про 
результати освітнього процесу. 

Таким чином, сучасні освітні інформаційні технології – це 
потужний стимул, який дозволяє розвивати пізнавальну активність 
учнів, покращує якість знань, сприяє розвитку навичок самостійного 
отримання знань. І, оскільки не можна зупинити процес 
розповсюдження ґаджетів в учнівському середовищі, то єдине 
правильне рішення – створити такі умови, щоб отримувати від 
взаємодії учнів з телефонами чи планшетами ще й користь для 
освітнього процесу. 

Використання мобільних пристроїв дозволить істотно 
підвищити ефективність навчального процесу за рахунок 
забезпечення доступу до навчальних і довідкових ресурсів, 
організації взаємодії вчителя та учнів, викладача зі студентами в 
режимі реального часу, організації дистанційного навчання, 
можливості проведення тестування, опитування, анкетування а також 
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використання інших засобів в освітньому процесі. Завдяки мобільним 
технологіям з’являється можливість представляти навчальний 
матеріал на всіх його рівнях, об’єднуючи абстрактність теоретичного 
знання з конкретикою і наочністю практичного і представляючи ті чи 
інші його форми відповідно до навчальної мети. Впровадження цієї 
моделі в практику можливе тільки при використанні нових форм 
навчання – дистанційної та змішаної, а також інноваційних, 
інтерактивних методів навчання, методів, що засновані на 
формуванні вмінь самостійно отримувати знання, на розвитку 
критичного мислення. 
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Карелін М.В. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Україна 

Фатальчук С.Д 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Україна 
В умовах сучасного інформаційного суспільства досягнення 

життєвого успіху людини неможливе без постійного поповнення 
освітнього капіталу. Безперервне отримання нових знань та навичок 
сприяє формуванню творчої особистості, яка вміє ефективно 
адаптуватися до нових умов життєдіяльності, здатна критично 
мислити, самостійно ставити і ефективно досягати життєві цілі. 
Суспільні трансформації зумовили перехід від концепції освіти на все 
життя до концепції освіти впродовж життя.  Дана концепція 
спрямована на реалізацію права кожної повнолітньої особи на 
безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, 
пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки [2].  

В даний час поряд з терміном «освіта дорослих» 
використовується поняття «андрагогіка» (від гр. Aner, andros – 

https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=3482
https://learningapps.org/
https://kahoot.it/
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дорослий чоловік, зрілий чоловік + ago – веду). Андрагогіка – одна з 
назв галузі педагогічної науки, що охоплює теоретичні і практичні 
проблеми освіти, навчання і виховання дорослих. 

Проблематикою становлення системи освіти дорослих 
опікується значна кількість вітчизняних і зарубіжних науковців. Так, 
ідеї неформальної освіти дорослих отримали теоретичне 
обґрунтування в роботах таких відомих зарубіжних вчених, як: 
Р. Барт, Г. Коль, Дж. Дьюі, Ф. Кумбс, А. Маслоу, К. Роджерс, Л. Турос 
та ін. Наукові дослідження різних аспектів освіти дорослих ведуться 
вітчизняними дослідниками В. Давидовою, С. Коваленко, 
Л. Лук’яновою, Н. Ничкало, О. Огієнко, О. Паращук, Л. Сігаєвою, 
Г. Усатенко та ін.  

Аналіз наукової літератури свідчить про недостатню 
вивченість можливостей використання інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ) навчання в освітньому процесі дорослих. З огляду на 
це, метою нашого дослідження є окреслення одного з важливих 
напрямків навчальної діяльності педагога-андрагога – використання в 
їх роботі інформаційно-комунікаційних технологій навчання. 

Педагог-андрагог є провідним фахівцем у системі освіти 
дорослих. Він займається організацією навчання дорослих; 
консультує, є співавтором індивідуальної програми навчання. Також у 
своїй професійній діяльності поєднує й інші функції. Зокрема, 
педагог-андрагог працює з дорослими у різних напрямах формальної, 
неформальної та інформальної освіти. 

Вже на сьогодні є очевидним той факт, що однією з 
найважливіших складових профеciйної компетентності педагога-
андрагога є ступінь його готовності до використання сучасних 
iнформацiйно-комунiкацiйних технологій (ІКТ) у cвоїй профеciйній 
діяльності. ІКТ стають невід’ємною частиною цiлicного навчально-
виховного процеcу дорослих, що значно підвищує його ефективність 
[1]. 

Щодо інформаційно-комунікаційних технології, у словнику 
Я. Крупського вміщено таке трактування: це «сукупність методів, 
виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з 
метою збору, обробки, зберігання, поширення, відображення й 
використання інформації в інтересах її користувачів» [3, с.51]. 

ІКТ надають можливість дорослим отримувати інформацію з 
різних джерел за власними потребами та перевіряти їх достовірність. 
Вони можуть обмінюватися інформацією (електронна пошта, 
відеоконференція, дистанційне навчання тощо), аналізувати й 
коригувати її.  

Аналіз науково-педагогічних досліджень доводить, що до 
найбільш поширених ІКТ, які використовуються в освіті дорослих, 
особливо в сфері неформальної освіти, відносять дистанційні 
технології навчання (ДТН). Можливості дистанційного навчання 
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цілком відповідають соціальному замовленню щодо підготовки 
дорослих [4; 5]. 

Під дистанційним навчанням ми розуміємо 
індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів 
пізнавальної діяльності людини, який відбувається переважно за 
опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників 
навчального процесу в спеціалізованому середовищі, яке функціонує 
на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-
комунікаційних технологій. 

Дистанційне навчання сприяє організації процесу самоосвіти 
дорослих,  вирішує низку соціальних завдань, зокрема забезпечення 
доступу до навчання людей з обмеженими можливостями, створення 
умов для професійної підготовки й перепідготовки.  

Перспективи подальшого дослідження ми пов’язуємо з 
розкриттям інноваційних технологій (методів) та форм навчання 
дорослих, які доцільно використовувати в діяльності педагога-
андрагога: проблемні, творчі, дослідницькі, ігрові технології. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ  
ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

Сипченко О.М. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Україна 
Інформатизація освітньої галузі є невід’ємною складовою 

інформатизації суспільства, що відображає загальні тенденції 
глобалізації світових процесів розвитку і постає як визначальний 
інформаційний та комунікаційний базис гармонійного розвитку 
особистості й соціально-економічних систем суспільства. У зв’язку із 
визначеними змінами смислових компонентів сучасного суспільства, 
трансформаціями освітньої парадигми постає нагальна необхідність 
інформатизації вищої педагогічної освіти, що включає 
комп’ютеризацію (комп’ютерне забезпечення), медіатизацію 
(зростання якості інформації й інформативна спрямованість 
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суспільного розвитку) й інтелектуалізацію (зростання ролі та 
можливостей для розвитку інтелекту).    

Індикаторами результатів вищої освіти є компетентності, що 
визначають готовність випускника до професійної діяльності, до 
життя в інформаційному суспільстві [5, c. 184]. У контексті 
зазначеного висуваються нові вимоги до підготовки 
конкурентоспроможних фахівців із різних галузей, серед яких – 
здатність знаходити потрібну інформацію для використання у своїй 
професійній діяльності, навички користування сучасними 
технологіями; уміння застосовувати нетрадиційні методи, форми й 
засоби для вирішення питань формування професійних 
компетентностей, отримання знань, набуття вмінь і навичок  
тощо [4, c. 166]. 

Запит суспільства на компетентного фахівця з високим 
рівнем професіоналізму, зокрема фахівців освітніх галузей, 
відображено в нормативно-правових документах (Закони України 
«Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014), Національна доктрина 
розвитку освіти України на період до 2021 року, Національна рамка 
кваліфікацій України тощо). Нині, під час упровадження в усі сфери 
буття новітніх інформаційних технологій особливого значення в 
підготовці фахівців набуває проблема медіакомпетентності. 
Імплементація основних положень Концепції впровадження 
медіаосвіти в Україні (2016) та Концепції розвитку громадянської 
освіти в Україні (2018) в освітньому середовищі закладів вищої 
педагогічної освіти (далі – ЗВПО) передбачає формування і розвиток 
у суб’єктів освітнього процесу комплексу компетентностей, що 
дозволяють ефективно взаємодіяти з численними інформаційними 
джерелами і потоками, новими технологіями обробки інформації, 
аналізувати отримані повідомлення в медіапросторі, критично 
оцінювати їх достовірність і корисність у розв’язанні різноманітних 
професійних завдань, захищатися від негативних впливів мас-медіа, 
бути носієм і передавачем медіакультурних цінностей, смаків і 
стандартів, створювати нові елементи медіакультури сучасного 
суспільства, реалізувати активну громадянську позицію.  

Вищезазначене дозволяє констатувати, що роль медіаосвіти 
безперечна, адже медіаосвіта є частиною освітнього процесу, 
спрямована на формування в суспільстві медіакультури, підготовку 
особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною 
системою мас-медіа, включаючи як традиційні (друковані видання, 
радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерно опосередковане 
спілкування, інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням 
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій [1]. 

Важливим для нашого дослідження є визначення поняття 
«медіатехнології», поданого П. Савариним. У ході наукових розвідок 
учений визначив «медіатехнології» як сукупність способів, що 
включає проектування, організацію та проведення занять із 
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забезпеченням багатоканальності сприйняття відомостей суб’єктами 
навчання в інтерактивному режимі за рахунок використання 
мультимедійних комп’ютерних апаратно-програмних і 
мультимедійних навчальних програмних засобів [3, с. 7]. 

Використання медіаосвітніх технологій в освітньому 
середовищі ЗВПО передбачає реалізацію основних функції, а саме: 
інформатизацію освітнього процесу (доступ до різних джерел 
інформації); активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів; 
підвищення мотивації студентів до навчання; інтерактивність 
навчання; моніторинг освітнього процесу; підвищення ефективності 
засвоєння студентами навчального матеріалу; спонукання до творчої 
діяльності (підготовка презентацій з використанням комп’ютерних 
програм; участь студентів у відеоконференціях, робота зі студентами 
інших закладів освіти тощо). 

Аналіз сучасних науково-педагогічних джерел показав, що 
використання сучасних медіаосвітніх технологій навчання розширює 
можливості викладання, дозволяє урізноманітнювати завдання та 
форми подання інформації; використовувати комп’ютерні програми, 
які включають різноманітний набір вправ: навчальних (для 
презентації матеріалу), тренувальних (для відпрацювання навичок і 
вмінь), текстуальних (для перевірки знань); моделювати ситуації, які 
максимально наближені до умов професійної діяльності; активізувати 
навчальну діяльність студентів, посилювати їхню самостійну роботу 
(можливість обирати інформацію, що безпосередньо стосується 
професійної діяльності, працювати в темпі, відповідно до рівня знань 
студента); сприяє розвитку критичного мислення студентів; робить 
освітній процес продуктивним та креативним. 

Розглянемо класифікацію медіаосвітніх технологій 
запропоновану С. Кухарьонок: 

– аудіовізуальні технології – сукупність засобів, що 
забезпечують здійснення збору, зберігання, переробки та передачі 
аудіовізуальної інформації;  

– аудіовізуальні навчальні технології – сукупність методів, 
що забезпечують застосування аудіовізуальних засобів для 
досягнення педагогічних цілей;  

– інформаційні технології – сукупність математичних і 
кібернетичних методів, технічних засобів збору, зберігання, 
переробки та передачі інформації;  

– інформаційні навчальні технології – сукупність засобів 
телекомунікаційного зв’язку, сучасної комп’ютерної техніки, що 
забезпечують інтерактивний, програмно-методичний супровід 
сучасних технологій навчання;  

– інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – сукупність 
різних методів та засобів збору, зберігання, обробки і 
розповсюдження цифрової, текстової, графічної та звукової 
інформації;  
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– комунікаційні технології – сукупність технологій, що 
забезпечують доступ до інформаційних ресурсів;  

– комп’ютерні технології навчання – сукупність методів 
використання комп’ютерної техніки, засобів телекомунікаційного 
зв’язку та інтерактивного програмного продукту для досягнення 
педагогічних цілей;  

– медійні технології навчання – сукупність різних методів із 
застосуванням медіа для досягнення педагогічних цілей;  

– мультимедійні технології – комплекс апаратних і 
програмних засобів, що дозволяють використовувати 
найрізноманітніші середовища, такі як графіка, анімація, звук,  
відео [2].  

Ґрунтовний аналіз педагогічної літератури, узагальнення 
результатів здійсненого аналізу термінологічного поля дослідження 
засвідчують важливість і актуальність проблеми використання 
медіаосвітніх технологій в освітньому середовищі закладу вищої 
педагогічної освіти. У ході дослідження встановлено, що сучасні 
медіаосвітні технології відкривають необмежені можливості для 
застосування їх у навчальній, професійній, персональній та 
соціальній діяльності, сприяють підготовці конкурентоспроможного 
фахівця. 
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ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ І РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ 
ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

Чорноус О.В. 
Інститут педагогіки НАПН України 

м. Київ, Україна 
В світлі реалізації сукупності особистісних здібностей кожного 

учня та формування мотивації і розвитку пізнавальних здібностей в 
навчально-виховному процесі, можна виокремити принцип вибору   
індивідуальної   освітньої   траєкторії і розвитку пізнавальних 
здібностей учнів за допомогою використання мультимедійних 
технологій в умовах профільного навчання. Даний   принцип 
визначається   як право учня   на свідомий і узгоджений з педагогом 
вибір основних компонентів власної освіти, до яких відносять: 
особистісний зміст навчання, індивідуалізовані цілі, завдання, темп, 
форми, методи, системи контролю, оцінювання тощо. Роль вчителя   
в умовах створення і реалізації індивідуальної освітньої траєкторії і 
розвитку та формуванню мотивації пізнавальних здібностей учнів за 
допомогою використання мультимедійних технологій в умовах 
профільного навчання полягає, зокрема, у «озброєнні» учня 
«необхідним діяльнісним інструментарієм». Це  означає, насамперед, 
уміння ставити мету,  свідомо  обирати спосіб її досягнення,  
складання  власних елементів освітньої траєкторії за допомогою 
інформаційно- комунікаційних технологій в освіті. Певна річ, що вибір 
і творчий пошук у навчально-виховному процесі має креативний 
характер і включає створення власного світосприйняття, формування 
чіткої життєвої позиції, уміння аналізувати інформацію і формувати 
особисту точку зору. У зв’язку з цим одним із напрямів організації 
навчально-виховного процесу в школі має бути діагностика та 
розвиток  загальнонавчальних компетентностей учнів, вивчення їх 
пізнавальних можливостей, організацію психолого-педагогічного 
супроводу процесу формування та розвитку їх пізнавальних мотивів 
та інтересів, що вимагає впровадження диференційованого підходу у 
навчанні для підвищення мотивації в умовах профільного навчання. 
Значну роль у забезпеченні процесу формування цих якостей можуть 
відігравати мультимедійні технології навчання.  Мультимедійна 
візуалізація ефективно забезпечує реалізацію різноманітних методів, 
прийомів і технік, які можуть бути використані як на заняттях з 
інваріантних навчальних предметів, так і на курсах за вибором і 
спецкурсах в умовах профільного навчання. Інтерес, як зазначають 
психологи - це мотиви особистості, що виражають особистісну 
спрямованість на пізнання певних об'єктів або явищ життя й 
визначають разом з тим її більш-менш постійну схильність до певних 
видів діяльності. Під формуванням мотивації і розвитку пізнавальних 
здібностей учнів засобами мультимедійних технологій в умовах 



253 

профільного навчання розуміємо систему знань, умінь та досвіду 
самостійної навчальної діяльності учнів за допомогою інформаційно- 
комунікаційних технологій в освіті,  сформованих на основі позитивної 
мотивації та емоційно-цільового ставлення до навчання [1; 2; 3; 4]. 
Формування мотивації і розвитку пізнавальних здібностей та 
загальнонавчальні компетентності вважаємо комплексними, які 
включають досвід здійснення різних видів навчальної діяльності, 
необхідних учням для самостійного оволодіння знаннями за 
допомогою засобів мультимедійних технологій в умовах профільного 
навчання. 

Умовою й результатом сучасного навчання є наявність в 
учнів бажання і здатності самостійно вчитися, шукати в різних 
джерелах інформацію і застосовувати нові знання, виробляти вміння 
діяти, прагнути творчості та саморозвитку в умовах профільного 
навчання та за допомогою мультимедійних технологій як складника 
навчально-методичного комплексу для формування мотивації і 
розвитку пізнавальних здібностей учнів. Ефективності цього процесу 
має сприяти створення ситуації успіху. Вибір інтересу як 
індивідуально-типологічної особливості людини заснований на 
відомих його властивостях. Пізнавальний інтерес    розширює й 
поглиблює знання, уміння й навички людини в тій області, що 
цікавить; активізує і формує пізнавальні процеси й творчість 
особистості; забезпечує емоційне задоволення, що спонукує до 
тривалих занять діяльністю, що цікавить людину. 

До дидактичних особливостей процесу диференціації 
навчання можна віднести впровадження групових форм навчання.  
Навчальні групи створюються на основі врахування так званих 
типологічних ознак, які визначаються педагогами-дослідниками в 
залежності від дидактичної мети здійснення процесу диференціації. 
До таких ознак можна віднести наступні: успішність, самостійність, 
навчальні здібності, пізнавальні інтереси, навчальні мотиви й 
ставлення до навчання, темп навчання, навченість, навчальні уміння, 
темперамент, побажання тощо. Ми пропонуємо створювати в класі з 
кожного навчального предмета ініціативну групу учнів, які цікавляться 
даним предметом і розширюють свої знання позанавчальною 
програмою засобами мультимедіа, інформаційно-комунікаційними 
технологіями в освіті тощо. Для них створюється ситуація успіху, вони 
стають організаторами у малих навчальних групах і керують 
навчанням учнів, які мають різний рівень успішності з даного 
предмета і не проявляють особливої зацікавленості. Організатори 
керуючи роботою групи в процесі виконання навчальних завдань, 
формування мотивації і розвитку пізнавальних здібностей шліфують 
та удосконалюють основні структурні етапи навчальної діяльності як 
своєї так і членів малої групи використовуючи засоби мультимедійних 
технологій та інформаційно-комунікаційні технології в умовах 
профільного навчання. З погляду основного принципу вітчизняної 
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психології – єдності свідомості й діяльності – щоб навчити учнів 
вчитися, треба даті їм знання того, як раціонально організовувати й 
здійснити свою навчальну діяльність і надати можливість застосувати 
ці знання на практиці. Тому формування мотивації і розвитку 
пізнавальних здібностей учнів засобами мультимедійних технологій 
та інформаційно-комунікаційними технологіями знаменує перехід від 
традиційної декларації «уміння вчитися» до реального засвоєння 
учнями цілісної системи методів пізнання в умовах профільного 
навчання.  Знання здобуваються й проявляються тільки в діяльності, 
за вміннями й навичками завжди знаходиться дія з певними 
характеристиками; результат навчальної діяльності – розвиток учня, 
якісні зміни в його психіці. 
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ФОРМ ТА МЕТОДІВ ТРАДИЦІЙНИХ 

ПІДХОДІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
Богуславець М.В. 

Комунальний заклад «Покровський педагогічний коледж» 
м. Покровськ, Україна 

Стрімкий розвиток комп’ютерних технологій зумовив 
інтенсивну інформатизацію всіх сфер суспільства, у тому числі освіти. 
Інформаційні мережеві технології є невід’ємною частиною сучасних 
систем дистанційного та електронного навчання (e-learning). Саме з 
розвитком e-learning пов’язане виникнення нового напряму – 
змішаного навчання (blended learning). 

Сучасний етап розвитку мовної освіти у ЗВО визначається 
домінуванням інформаційно-комунікаційних технологій, які 
дозволяють інтенсифікувати форми та методи традиційних підходів 
до навчання і, тим самим, здійснювати позитивний вплив на процес 
вивчення іноземної мови в цілому. 

Зарубіжні фахівці визначають змішане навчання як: 
− поєднання технологій і традиційного навчання в 

аудиторії на основі гнучкого підходу до навчання, який враховує 
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переваги тренувальних і контрольних завдань у мережі, але також 
використовує інші методи, які можуть поліпшити результати студентів 
і заощадити витрати на навчання [1]; 

− поєднання навчання в ході особистого спілкування 
(Face-to-Face) і програмованого навчання (Computer-Aided Learning) в 
єдиному освітньому просторі [5]; 

− мовний курс, що поєднує навчання в ході особистого 
спілкування з відповідним використанням технологій [3; 4]. 

Часто вживаються такі синонімічні назви цього підходу до 
навчання іноземним мовам, як Hybrid Learning (гібрид не навчання), 
Technology-Mediated Instruction (навчання за допомогою технологій), 
Web-Enhanced Instruction (навчання, що підкріплюється 
можливостями інтернету) і Mixed-ModelInstruction (навчання в 
змішаному режимі). 

Американські професори Грехем (Grahаm, С.) і Бонк 
(Bonk, С.) виділяють три компоненти  змішаного навчання: 

– безпосереднє навчання за наявності особистого 
контакту студентів і викладача у формі традиційного аудиторного 
заняття; 

– самостійна робота студентів, що включає різні види 
діяльності (пошукові завдання в мережі Інтернет, вебквести і так далі) 
без допомоги з боку викладача; 

– сумісне електронне навчання, що полягає у виконанні 
різних завдань в мережі, участі у вебінарах, онлайн конференціях, вікі 
і так далі [2]. 

Таким чином, концепція змішаного навчання є поєднанням 
трьох складових: дистанційної освіти (DistanceLearning), аудиторного 
навчання (Face-To-FaceLearning) і навчання через Інтернет 
(OnlineLearning). Студенти працюють в аудиторії під час занять, 
отримують інструктаж для самостійної роботи в комп’ютерних 
навчальних програмах та у віртуальному навчальному середовищі в 
позааудиторний час. Дистанційна робота над темою може 
проводитися як індивідуально, так і з групами студентів. При цьому 
викладач здійснює частковий контроль їх діяльності і при необхідності 
виконує функцію консультанта. 

Основне завдання викладача – грамотно скласти курс і 
розподілити навчальний матеріал. Необхідно вирішити, який 
матеріал розглянути в аудиторії, що винести на самостійне 
опрацювання, визначитися з тематикою індивідуальних та групових 
завдань. Як правило, основний курс викладається на аудиторних 
заняттях, а його розширена версія засвоюється під час дистанційного 
та онлайн-навчання. Завдання для творчі, лабораторні та практичні 
завдання, довідкові матеріали та посилання на корисні Інтернет-
ресурси, тести, а також завдання підвищеної складності для студентів 
з високим рівнем підготовки. Контроль знань, умінь та навичок може 
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проводитися в ході аудиторного заняття, в режимі онлайн та на 
спеціальній навчальній платформі. 

Розглянемо, які переваги виділяються експертами. У 
дистанційної роботи повинні містити проекти для роботи в групах, 
використанні по методу змішаного навчання у викладанні іноземних 
мов. До них належать: 

− можливість користуватися відкритими навчальними 
онлайн-ресурсами з усього світу; 

− постійний доступ студентів до навчальних матеріалів, 
розміщених у відкритому навчальному просторі через комп’ютер або 
смартфон і, як наслідок, можливість удосконалювати свої знання, 
освіжати в пам’яті вивчений матеріал в будь-який час; 

− заощадження часу на занятті за допомогою винесення 
певних тем на самостійне вивчення або деяких видів завдань на 
виконання в позааудиторний час; 

− організація контролю з боку викладача і самоконтролю з 
боку студента (наприклад, можливість фіксувати точну дату 
виконання завдань, здавати роботи на перевірку із будь-якої точки 
земної кулі); 

− можливість враховувати індивідуальні особливості 
студентів відносно сприйняття інформації (наприклад, у тому 
випадку, якщо студенту потрібно більше часу на засвоєння нового 
матеріалу, він має можливість детальніше та ефективно вивчити його 
самостійно);  

− отримання зворотного зв’язку (що є цінним як для 
студента, так і для викладача); 

− формування навичок самонавчання та 
самовдосконалення, а також навичок пошуку та відбору інформації, 
що, у свою чергу, дозволяє підвищити успішність студентів. 

Саме при викладанні іноземних мов стає очевидним те, що 
змішане навчання поєднує в собі найкращі  аспекти електронної та 
традиційної освіти. Зручність і гнучкість роботи з електронними 
навчальними інструментами доповнюється безпосереднім, живим 
контактом з групою та викладачем на занятті в аудиторії. 

У змішаному курсі електронне та традиційне навчання 
повинні йти паралельно: кожному розділу, пройденому на занятті 
повинен відповідати блок завдань в мережі. Ці завдання можуть бути 
розміщені у віртуальному навчальному середовищі (Virtua lLearning 
Environment), наприклад, Moodle, або ж на блозі викладача.  

Електронний курс не замінює, а доповнює основне заняття. У 
мережі можуть бути викладені довідкові матеріали, які не увійшли до 
основного підручника в силу обмеженого об’єму. Різноманітні вправи 
та тестові завдання на закріплення лексики та граматики з 
автоматизованою перевіркою та оцінкою заощадять час заняття, 
дозволяючи приділити більше часу безпосередньо розвитку навичок 
усного спілкування. Робота з відео та аудіоматеріалами в режимі 
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індивідуального перегляду сприятиме детальному опрацюванню 
мовних явищ за рахунок індивідуального темпу роботи, реалізувати 
який у рамках аудиторного заняття складно. Крім того, електронний 
курс може містити особливі форми та види робіт, які недоступні на 
звичайному занятті, такі як відео та аудіоконференції, вебінари, 
творчі роботи в групах з використанням вікі-технологій (Collaborative 
Writing), онлайн-опитування, роботу з різними електронними 
навчальними інструментами (LearningTools), ведення студентами 
власних блогів і так далі. Як бачимо, електронний компонент 
змішаного курсу дозволяє створити оптимальні умови для реалізації 
індивідуального потенціалу студентів. 

Таким чином, можна зробити висновок, що змішане навчання 
поєднує кращий досвід традиційного навчання та інтерактивної 
взаємодії в мережі Інтернет та є системою, яка працює в постійній 
кореляції та утворює єдине ціле. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 

ЛІТЕРАТУРИ 
Головко Р.В. 

Слов’янська загальноосвітня школа I-III ступенів № 16 
Слов’янської міської ради Донецької області  

м. Слов’янськ, Україна 
Сучасна освіта багата на різноманітні інноваційні педагогічні 

технології, які спрямовані на реалізацію мети,  сучасних завдань 
освіти й заслуговують на увагу вчителів. Це і технології на основі 
особистісно орієнтованого педагогічного процесу, технології на основі 
активізації та інтенсифікації діяльності учнів, технології на основі 
дидактичного вдосконалення та реконструювання матеріалу, 
технології розвиваючого навчання тощо. 

Серед цих технологій не останнє місце займають 
інформаційно-комунікаційні технології. Незважаючи на те, що й досі 
існують протилежні точки зору щодо використання комп’ютера на 
уроці, не можна заперечувати ефективності цієї технології, адже 
однією з основних потреб сучасного суспільства є вміння знаходити 
потрібну інформацію та застосовувати її. 
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До того ж, на думку науковців, методистів  комп’ютерні  
технології певним чином включають елементи інших освітніх 
технологій, зокрема технології розвивального навчання, особистісно 
орієнтованого навчання, інтерактивного навчання, проектної 
технології тощо. 

Актуальність використання ІКТ підтверджують освітянські 
документи, нормативно-правові акти, постанови, укази та науково-
теоретичні, методичні дослідження, праці, рекомендації, що свідчать 
про пильну увагу держави, науковців, психологів, методистів, а також 
учителів-практиків до цієї проблеми. Серед них Закон «Про освіту», 
Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті, 
Державний стандарт базової і повної середньої освіти, Критерії 
оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної 
середньої освіти, Закон України «Про Основні засади розвитку 
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», Концепція 
державної цільової програми впровадження у НВП загальноосвітніх 
навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто 
відсотків» на період до 2015 року тощо. 

Науковцями доведено, що найбільш ефективно діє на людину 
та інформація, яка впливає на кілька органів чуття. Саме такими є 
інформаційно-комунікаційні технології. 

Інформаційно-комунікаційні технології – технології організації 
навчального процесу з використанням новітніх електронних засобів 
навчання, зокрема комп’ютерів, що спрямовані на заохочення та 
мотивацію учнів до навчання, отримання необхідних знань і 
подальшої освіти та самоосвіти 

Використання ІКТ у навчально-виховному процесі 
дозволяє змінити роль учителя (виступає як дизайнер уроку, 
фасилітатор, менеджер), що в свою чергу створює умови для 
активної діяльності учня, а комп’ютер при цьому – це навчальний 
інструмент, засіб організації навчання, джерело інформації та 
банк довготривалого її збереження. 

Основне завдання вчителя, який використовує ІКТ, – 
навчити дітей добувати інформацію і її аналізувати, розвивати 
вміння робити це швидко й ефективно, що формує навички, які 
знадобиться їм у житті, незалежно від обраної професії. 
Використання на уроках інформаційно-комунікаційних технологій 
дозволяє поглиблено усвідомлювати та засвоювати учням 
навчальний матеріал. Це створює сприятливі умови для 
формування в дитини здатності сприймати предмети та явища 
різнобічно, системно, емоційно. 

Головні дидактичні функції, які реалізуються за допомогою 
ІКТ на уроках української мови та літератури, це: 

− пізнавальна (використовуючи комп’ютерні технології 
та Інтернет, можна отримати будь-яку необхідну інформацію, як 
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ту, що зберігається на жорсткому диску власної комп’ютерної 
бази, так і розміщену на дисках CD-ROM чи відповідних сторінках 
Інтернету): 

− розвивальна (робота з різноманітними комп’ютерними 
програмами, крім активізації літературних можливостей особистості, 
сприяє розвитку таких необхідних пізнавальних процесів, як 
сприйняття, логічного мислення, пам’яті, уяви); 

− дослідницька (у школярів з’являється можливість узяти 
участь у роботі літературних пошукових груп,  Інтернет-конкурсах; 
виконувати творчі роботи різних видів, створювати власні творчі 
проекти, розробляти доповіді, реферати, учнівські презентації, 
публікації, дослідити певні проблемні питання); 

− комунікативна (під час обміну інформацією між учнями 
створюється певна віртуальна єдність, у всіх є реальна можливість 
увійти на сайти популярних сучасних митців; вони мають можливість 
зіставити різні погляди, давати їм оцінку, формувати свої позиції). 

Систематичне використання комп’ютера на уроці сприяє 
наступному: 

– підвищується якісний рівень використання наочності 
на уроці; 

– зростає продуктивність уроку; 
– реалізуються міжпредметні зв’язки; 
– стає можливою організація проектної діяльності учнів; 
– покращуються взаємини «учень-учитель», особливо з 

учнями, «далекими» від мови та літератури, які, зазвичай, 
захоплюються інформатикою; 

– учні починають сприймати комп’ютер як 
універсальний інструмент для роботи в будь-якій галузі людської 
діяльності. 

Орієнтовна структура уроку з використанням ІКТ. 
1. Мотивація уроку (короткий вступний матеріал). 
2. Оголошення теми та очікуваних результатів уроку. 
3. Основна частина уроку (опанування навчальним 

матеріалом уроку). Складові цієї частини уроку – це робота з 
поняттями, невеликими текстовими фрагментами, що містять 
навчальну інформацію, відеосюжетами, аудіозаписами, 
фотодокументами, таблицями, схемами. 

4. Підбиття підсумків уроку . 
Серед форм використання ІКТ на уроках української мови 

та літератури виділяю наступні (рис. 1). 
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Рис. 1. 

 

На уроці з використанням ІКТ дуже вдало можна 
поєднувати з апробованими, результативними технологіями: 
інтерактивним, проблемним навчанням, проектною технологією 
тощо. 

З упевненістю можна стверджувати, що ІКТ на уроках 
української мови та літератури  створюють умови для розвитку 
вмінь та навичок, необхідних для життя, тобто  формують ключові 
компетентності учнів, а саме: 

– інформаційна компетентність – учні шукають, 
знаходять, обробляють, аналізують, систематизують інформацію; 

– полікультурна компетентність – учні не тільки 
оволодівають досягненнями культури свого народу, але й мають 
можливість ознайомитися з культурою інших народів; 

– комунікативна компетентність – школярі беруть 
активну участь в обговоренні проблеми (чують не тільки себе, а й 
інших, критично аналізують почуте й коректно відповідають; 

– соціальна компетентність – діти переборюють 
невпевненість, а за потреби беруть на себе відповідальність за 
виконання дорученої справи, навчаються співпрацювати; 

Використання ІКТ в навчально-виховному процесі 
доводить, що комп’ютер, – не тільки потужне джерело інформації, 
а й дієвий засіб активізації пізнавальної діяльності, розвитку 
творчого, інтелектуального потенціалу школярів, вільний простір 
для спілкування, широке поле для розвитку вмінь науково-
дослідницької діяльності, а отже – результативний засіб 
формування компетентної особистості, компетентного 
громадянина сучасного інформаційного суспільства. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК ЗАСІБ 

АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 
Охтирько А.В. 

Комишуватська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Першотравневої районної ради,  

Манушський район, Донецька область 
смт. Комишуваха, Україна 

Постійне вдосконалення освітнього процесу є характерною 
рисою навчання в Україні. Здійснювана в країні реформація школи 
спрямована на те, щоб привести зміст освіти у відповідність із 
сучасним рівнем наукових знань, підвищити ефективність всієї 
навчально-виховної роботи, підготувати учнів до діяльності в умовах 
інформаційного суспільства. Сьогодні освіта багата на різноманітні 
інноваційні педагогічні технології, які спрямовані на реалізацію мети, 
сучасних завдань освіти й заслуговують на увагу вчителів. Такими є 
технології на основі особистісно орієнтованого педагогічного процесу, 
технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів, 
технології на основі дидактичного вдосконалення та 
реконструювання матеріалу, технології розвиваючого навчання тощо. 

Інформаційні та комунікаційні технології на основі систем 
телекомунікації у всьому світі визнані ключовими технологіями ХХІ 
століття, що на найближчі десятиріччя будуть основними двигунами 
НТП. Інформатизація освіти є частиною цього глобального процесу. 
Актуальною проблемою сьогодення є розробка таких освітніх 
технологій, які здатні модернізувати традиційні форми навчання з 
метою підвищення рівня навчального процесу в загальноосвітніх 
навчальних закладах. І хоча сьогодні існують протилежні думки щодо 
використання комп’ютера на уроці, не можна заперечувати 
ефективності цієї технології, тому що однією з основних потреб 
сучасного суспільства є вміння знаходити потрібну інформацію та 
застосовувати її на практиці. 

Закон України «Про освіту», Національна доктрина розвитку 
освіти України в ХХІ столітті, Державний стандарт базової і повної 
середньої освіти, Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у 
системі загальної середньої освіти тощо підтверджують актуальність 
використання ІКТ. Науковцями й учителями-практиками доведено, що 
найбільш ефективно діє на людину та інформація, яка впливає на 
кілька органів чуття. Саме такими є інформаційно-комунікаційні 
технології – технології організації навчального процесу з 
використанням новітніх електронних засобів навчання, зокрема 
комп’ютерів, що спрямовані на заохочення та мотивацію учнів до 
навчання й отримання необхідних знань. 

Використання ІКТ в освітньому процесі  дозволяє змінити 
роль учителя, який виступає як дизайнер уроку, фасилітатор, 
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менеджер, тьютор, що  створює сприятливі умови для активної 
діяльності учня, а комп’ютер є навчальним інструментом, засобом 
організації навчання та джерелом інформації, яка зберігається 
тривалий час. 

Основне завдання вчителя, який використовує ІКТ, – навчити 
дітей добувати й аналізувати інформацію. Використання на уроках 
зарубіжної літератури інформаційно-комунікаційних технологій 
дозволяє усвідомлювати та засвоювати навчальний матеріал, що  
створює сприятливі умови для формування в дитини здатності 
сприймати предмети та явища різнобічно, системно, емоційно. Тому 
головними дидактичними функціями, які реалізуються за допомогою 
ІКТ на уроках  літератури, є: пізнавальна, розвивальна, дослідницька, 
комунікативна. Зупинимось на цих функціях докладніше. 
Реалізовуючи пізнавальну дидактичну функцію, використовуємо 
комп’ютерні технології, Інтернет, отримуємо необхідну інформацію, 
яка зберігається на жорсткому диску власної комп’ютерної бази, а 
також інформацію, розміщену на СD-ROM дисках або на сторінках 
мережі Інтернет. Розвивальна функція дає можливість працювати з 
різними комп’ютерними програмами, активізуючи літературні 
можливості особистості учня, сприяє розвитку логічного мислення, 
уяви, пам’яті. Дослідницька функція дозволяє учням взяти участь у 
роботі літературних пошукових груп, різноманітних Інтернет-
конкурсах, виконувати творчі роботи, створювати власні творчі 
проекти, готувати доповіді, мультимедійні тематичні презентації, 
публікувати власні роботи, вести дослідницьку роботу з певних 
літературних питань. При реалізації комунікативної функції, під час 
обміну інформацією, між учнями, між учнями й учителем  виникає 
віртуальна єдність, з’являється можливість увійти на сайти 
популярних сучасних світових митців, учні навчаються зіставляти 
різні точки зору на певні питання, давати їм оцінку, формувати свою 
читацьку позицію.  

При використанні комп’ютера на уроках зарубіжної літератури 
спостерігаю, що підвищується якісний рівень використання наочності 
на уроці, зростає продуктивність уроку, успішно реалізуються 
міжпредметні зв’язки, стає можливою організація проектної діяльності 
учнівської молоді, покращуються взаємини «учень-учитель», 
розвивається педагогіка партнерства, діти починають сприймати 
комп’ютер як інструмент для роботи в будь-якій галузі діяльності 
людини. 

З упевненістю можна стверджувати, що ІКТ на уроках 
зарубіжної  літератури  створюють умови для  розвитку вмінь та 
навичок,  необхідних для життя, тобто  формують  ключові  
компетентності учнів: інформаційну компетентність, коли учні 
шукають, знаходять, обробляють, аналізують, систематизують 
інформацію; полікультурну, коли учні не тільки оволодівають 
досягненнями культури свого народу, але й мають можливість 
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ознайомитися з культурою інших народів; комунікативну 
компетентність – школярі беруть активну участь в обговоренні 
проблеми, навчаються чути не тільки себе, а й інших, критично 
аналізують почуте й коректно висловлюють власну думку; формуючи 
соціальну компетентність, діти переборюють невпевненість, а за 
потреби беруть на себе відповідальність за виконання дорученої 
справи, навчаються співпраці й партнерським стосункам. 
Використання інформаційно-комунікаційних технологій не зводиться 
до простої заміни «паперових» носіїв інформації електронними. 
Інформаційно-комунікаційні технології дають можливість поєднувати 
процеси вивчення, закріплення і контролю засвоєння навчального 
матеріалу, які за традиційного навчання частіше всього є 
розірваними. Інформаційні технології дають можливість у більшій мірі 
індивідуалізувати процес навчання, зменшуючи фронтальні види 
робіт і збільшуючи частку індивідуально-групових форм і методів 
навчання. Також інформаційні технології сприяють підвищенню 
мотивації до навчання, розвитку креативного мислення, дозволяють 
економити навчальний час;  інтерактивність і мультимедійна 
наочність сприяє кращому представленню, і, відповідно, кращому 
засвоєнню інформації. Разом з тим, інформаційно-комунікаційні 
технології не витісняють традиційні методи і прийоми, вони 
дозволяють наблизити методику навчання до вимог сьогодення. З 
цією метою здійснюється розширення використання в освітній галузі 
нових інформаційних освітніх технологій, які базуються на сучасній 
комп’ютерній базі, нових інтерактивних методах: комп’ютерні 
навчальні програми, технічні засоби навчання на базі аудіо-
відеотехніки, дистанційні засоби навчання, телеконференції тощо. 

Актуальність інформаційних освітніх технологій зумовлена 
тим, що вони вдосконалюють систему освіти і роблять ефективнішим 
навчальний процес. Сьогодні найбільше розповсюдження отримали 
комп’ютерні навчальні програми, зокрема, комп’ютерні підручники, 
діагностично-тестові системи, лабораторні комплекси, експертні 
системи, бази даних, консультаційно-інформаційні системи, 
прикладні програми, які забезпечують обробку інформації.  

Використання ІКТ в освітньому процесі доводить, що 
комп’ютер, – не тільки потужне джерело інформації, а й дієвий засіб 
активізації пізнавальної діяльності, розвитку творчого, 
інтелектуального потенціалу школярів, вільний простір для 
спілкування, широке поле для розвитку вмінь науково-дослідницької 
діяльності, а отже – результативний засіб формування компетентної 
особистості, компетентного громадянина сучасного інформаційного 
суспільства. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
Пучко Л.М. 

Слов’янська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 15 
м. Слов’янськ, Україна 

Модернізація системи освіти в Україні визначає домінантні 
цілі загальної освіти: формування у випускника загальноосвітньої 
школи цілісної системи універсальних знань, умінь і навичок 
самостійної діяльності, громадянської відповідальності та правової 
самосвідомості, духовності й культури, ініціативності, толерантності, 
здатності до успішної соціалізації в сучасному суспільстві. 

Основні завдання початкової освіти – розвиток особистості 
молодшого школяра, його творчих здібностей, інтересу до навчання, 
формування бажання та вміння вчитися; виховання моральних і 
естетичних почуттів, емоційно-ціннісного ставлення до себе і 
навколишніх. Для вирішення окреслених завдань необхідно створити 
відповідні умови: особистісно орієнтований підхід до дитини з опорою 
на її життєвий досвід, досвід самостійної діяльності та особистої 
відповідальності, тобто ключові компетентності, що визначають 
сучасну якість змісту освіти. Зважаючи на поставлені завдання, слід 
не лише давати учням освіту у вигляді системи знань, умінь і навичок, 
а насамперед розвивати пізнавальні та креативні можливості дітей, 
виховувати творчу особистість, яка в майбутньому зможе успішно 
реалізувати свої можливості. 

Для реалізації освітніх завдань виникла необхідність зміни 
атмосфери занять, навчального змісту, традиційних методик 
навчання, адже учні повинні відкривати знання, а не отримувати їх в 
готовому вигляді [2, с. 23 – 27]. Оскільки традиційні методи навчання 
переважно орієнтовані на середній рівень готовності школяра, то слід 
впроваджувати в педагогічну практику початкової школи інноваційні 
технології: 1) на основі особистісної орієнтації навчального процесу 
(педагогіка співробітництва; гуманно-особистісна технологія Ш. 
Амонашвілі); 2) на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів 
(ігрові технології; проблемне навчання; проєктно-дослідницька 
технологія); 3) на основі ефективності управління та організації 
освітнього процесу (технологія диференціації навчання; групові 
технології; інформаційно-комп’ютерні технології); 4) технологію 
розвивального навчання (система розвивального навчання 
Л. Занкова; загальні основи технології розвивального навчання); 5) 
здоров’язбережувальну технологію тощо [1, с. 33 – 38]. 
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Значне місце в сучасній системі освіти займає використання 
інформаційно-комп’ютерної технології (ІКТ), широке застосування 
якої на уроках математики в початкових класах істотно покращує 
позитивну динаміку навчання дітей, його якісну складову. Це 
відбувається, звичайно, за умови грамотного використання 
комп’ютерної та мультимедійної техніки. 

Відзначимо, що на сьогодні в практиці початкового навчання 
вже сформувалися основні напрямки застосування ІКТ: 1) підготовка 
дидактичного матеріалу для навчально-виховного процесу (друковані 
матеріали, електронні підручники, навчальні аудіо- та 
відеоматеріали, презентації до уроків і уроки із застосуванням 
інтерактивної дошки); 2) створення класного блогу і персонального 
сайту для спілкування з колегами, батьками та учнями; 3) ведення 
електронного журналу, документації вчителя і класного керівника; 4) 
портфоліо вчителя й учня дає можливість простежити індивідуальну 
динаміку кожного окремо і класного колективу зокрема, дозволяє 
стверджувати про формування універсальних навчальних дій, 
метапредметні та комунікативні досягнення; 5) участь у дистанційних 
конкурсах та олімпіадах; 6) електронна пошта; 7) вивчення основ 
інформатики та обчислювальної техніки; 8) складання звітів, графіків, 
діаграм; 9) тестування, тренажери та розвивальні ігри з предметів, 
перевірка техніки читання; 10) пошук і використання інформації з 
Інтернету для підготовки уроків, проєктно-дослідницьких робіт, 
практичних робіт із предметів природничого циклу, для позакласної 
та виховної роботи; 11) проведення батьківських зборів і лекторіїв; 
виховних заходів і соціальних проєктів; віртуальних подорожей тощо 
[3, с. 82 – 91]. 

Застосування різних технологій та інформаційно-
комп’ютерної зокрема відбувається обов’язково в комплексі із 
здоров’язбережувальною технологією (фізкультхвилинки, гімнастики 
для очей, слуху, вправи на релаксацію, танцювально-ритмічні паузи 
під музику, оздоровчі ігри на перервах, рефлексії тощо), бо 
формування відповідального ставлення до здоров’я молодого 
покоління – це найважливіша умова успішного розвитку майбутнього 
суспільства. 

У сучасному освітньому процесі початкової школи великого 
значення набуває застосування на уроках математики інноваційних 
технологій водночас із методами педагогічної діагностики, що значно 
сприяє підвищенню якісного ступеня формування особистості 
молодшого школяра. 

Отже, усі інноваційні технології навчання, застосовані на 
уроках в початковій школі, сприяють досягненню цілей високоякісної 
освіти, тобто освіти конкурентоспроможної, здатної забезпечити 
кожному випускнику умови для самостійного досягнення тієї чи тієї 
мети, творчого самоутвердження в різних соціальних сферах. Так, 
використання інформаційно-комп’ютерної технології на уроках 
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математики може стати в освітньому процесі і тренажером, і засобом 
контролю, засобом рухомої наочності і моніторингу, зберігачем і 
розповсюджувачем інформації. У разі належного застосування 
інформаційно-комунікативні технології істотно підвищують 
ефективність навчання, культуру уроку, формують зацікавленість до 
предмета, а, отже, освіта молодших школярів стає якісною і 
відповідає вимогам нових освітніх реформ і стандартів. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ 

Фадєєва О.Ю. 
Новожеланівська спеціальна загальноосвітня  

школа-інтернат № 39 Донецької обласної ради 
м. Новогродівка, Україна 

Потужний потік нової інформації, реклами, використання 
комп’ютерних технологій на телебаченні, розповсюдження ігрових 
приставок, електронних іграшок і комп’ютерів надають велику увагу 
на виховання дитини і його сприйняття навколишнього світу. Істотно 
змінюється і характер його улюбленої практичної діяльності – гри, 
змінюються і його улюблені герої і захоплення. Раніше інформацію з 
будь-якої теми дитина могла отримати за різними каналами: 
підручник, довідкова література, лекція вчителя, конспект уроку. 

Можливості сучасного уроку й системи освіти загалом значно 
розширюються завдяки використанню мультимедійних, інтерактивних 
технологій, Інтернету. Сьогодні перед педагогами стоїть важливе 
завдання – виховати та підготувати молодь, здатну активно 
включатися в якісно новий етап розвитку сучасного суспільства, 
пов’язаний з інформацією. Нині дитина опановує комп’ютер раніше, 
ніж навчається грамотно писати чи критично читати.  

До того ж ІКТ використовують в усіх видах урочної й 
позаурочної діяльності, починаючи з 1-х класів, при цьому 
розширюючи можливості навчально-виховного процесу, 
забезпечуючи нові шляхи подачі інформації, даючи можливість для 
випробовування власних ідей і проектів, для вивчення й викладання 
предметів у початкових класах (математики, української мови, 
читання та ін.). 

Вже давно доведено, що кожен учень по-різному освоює нові 
знання. Раніше вчителям важко було знайти індивідуальний підхід до 
кожного учня. Але зараз, з використанням комп’ютерних мереж і 
онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову 
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інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити 
кожного учня. 

Необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу 
освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності 
величезні масиви інформації. Дуже важливо організувати процес 
навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням 
працював на уроці, бачив плоди своєї праці і міг їх оцінити. 

Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання 
може поєднання традиційних методів навчання та сучасних 
інформаційних технологій, у тому числі і комп’ютерних. Адже 
використання комп’ютера на заняттях дозволяє зробити процес 
навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним. 

Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, 
книги, калькулятора, будучи універсальною іграшкою, здатною 
імітувати інші іграшки і самі різні ігри, сучасний комп’ютер разом з тим 
є для дитини рівноправним партнером, здатним дуже тонко реагувати 
на його дії і запити, Якого йому так часом не вистачає. З іншого боку, 
цей метод навчання є досить привабливим і для вчителів: допомагає 
їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає 
шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання. 

Будь-яка педагогічна технологія – це інформаційна 
технологія, оскільки основу технологічного процесу навчання складає 
отримання і перетворення інформації. 

Більш вдалим терміном для технологій навчання, що 
використовують комп’ютер, є комп’ютерна технологія. Комп’ютерні 
технології навчання – це процес підготовки і передачі інформації, кого 
навчають, засобом здійснення яких є комп’ютер. 

Вчитель при підготовці до уроку з використанням ІКТ не 
повинен забувати, що це урок. Тому складає план уроку виходячи з 
його цілей, при відборі навчального. При цьому комп’ютер не замінює 
вчителя, а тільки доповнює його. 

При проектуванні уроку вчитель може використовувати різні 
програмні продукти: 

1. Мови програмування – за їх допомогою вчитель може 
скласти різні програмні продукти, які можна використовувати на 
різних етапах уроку. 

2. Можливість використання готових програмних продуктів 
(енциклопедій, навчальних програм тощо) при підготовці та 
проведенні уроку. Крім того, при повторенні пройденого матеріалу 
учень самостійно відтворює всі демонстраційні експерименти, які 
вчитель показував на уроці. Такий підхід розвиває ініціативу і сприяє 
підвищенню інтересу учнів до досліджуваного предмета. 

3. Велику допомогу при підготовці та проведенні уроків 
надає вчителю пакет Microsoft Office, який включає в себе крім 
відомого всім текстового процесора Word ще й систему баз даних 
Access і електронні презентації PowerPoint. 
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4. Система баз даних передбачає велику підготовчу роботу 
при складанні уроку, але в підсумку можна отримати ефективну і 
універсальну систему навчання та перевірки знань. 

5. Текстовий редактор Word дозволяє підготувати 
роздатковий та дидактичний матеріал. 

6. Електронні презентації дають можливість вчителю при 
мінімальній підготовці і незначних витратах часу підготувати 
наочність. Уроки, складені за допомогою PowerPoint видовищні і 
ефективні в роботі над інформацією. 

Найпростішою й найпоширенішою на сьогодні програмою, яка 
допомагає вчителю урізноманітнити урок, є прикладна програма 
Power Point. Як показує практика, використовувати комп’ютерні 
презентації можна на уроках будь-якого типу (урок вивчення нового 
матеріалу, урок закріплення знань, умінь, навичок; урок контролю 
знань, умінь, навичок; нестандартний урок; інтегрований урок; 
комбінований урок). Головне, щоб поданий матеріал відповідав 
принципам науковості, наочності, був поданий в обсязі, що відповідає 
дидактичній меті. Також доцільно застосовувати їх під час 
проведення тематичних перевірок. Між тим використання презентацій 
залежить від творчого потенціалу вчителя та програмного 
забезпечення, яким він користується.  

 Використовувати презентації доцільніше на уроці 
математики під час усного рахунку, математичних диктантів, роботі з 
геометричним матеріалом, тестуванні, логічних вправах і задачах 
тощо; на уроках української мови – під час зорових диктантів, роботі з 
деформованими текстами, словникових диктантів, вправ на увагу, 
при списуванні, складанні опису картин, зображень тощо; на уроках 
читання – під час різних видів словникової роботи, розгляді картин, 
зображень, портретів письменників, ребусів, кросвордів, тестуванні; 
на уроках «Я у світі» – під час навчально-пізнавальних ігор, розгляді 
малюнків, фото, схем, ілюстрацій, ребусів, кросвордів, тестуванні 
тощо; на уроках образотворчого мистецтва та трудового навчання – 
під час розгляду картин, малюнків, схем, обговоренні технологічних 
карт тощо. 

Презентації – це лише інструмент (один із багатьох інших 
інструментів вчителя на уроці), а тому недоцільно презентацію 
робити важливішою за урок, штучно «підганяти» весь урок під 
презентацію. 

Досліджуючи власні спостереження можу зазначити, що 
використання презентаційних матеріалів допомагає: раціоналізувати 
форми подачі інформації (економія часу); підвищити ступінь 
наочності; отримати швидкий зворотний зв’язок; відповідати 
науковим і культурним інтересам і запитам учнів; створити емоційне 
ставлення до навчальної інформації; активізувати пізнавальну 
діяльність учнів; реалізувати принципи індивідуалізації та 
диференціації навчального процесу; підвищити ефективність 
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засвоєння навчального матеріалу учнями; проводити уроки на 
сучасному рівні; готувати конкурентоспроможну особистість; 
скоротити терміни освоєння предмета. 

Інформаційно-комунікаційні технології істотно підсилюють 
мотивацію до навчання, підвищують рівень індивідуалізації навчання, 
інтенсифікують процес навчання. 
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УКРАЇНСЬКА В ОСОБАХ. ВІД А ( АВРАМЕНКА) ДО Я (УЧНЯ) 

(ПРО КОРИСТЬ СМАРТФОНА НА УРОЦІ)) 
Чачанідзе Н.Г. 

Краматорська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №8 
Краматорської міської ради 

м. Краматорськ, Україна 
В умовах глобалізації світового простору виникає 

необхідність формування творчої особистості, здатної до самоосвіти 
й саморозвитку, успішної в будь-якому виді діяльності, яка вміє 
використовувати отримані знання й уміння для нестандартного 
рішення проблем, критично мислити, обробляти різноманітну 
інформацію, прагне змінити на краще своє життя й життя України.  

Кожна дитина – неповторна, наділена від природи 
унікальними здібностями, талантами та можливостями. Місія 
нової української школи – допомогти розкрити та розвинути 
здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі 
партнерства [5, с. 14]. 

Сценарій проведення майстер-класу 
Українська в особах. Від А ( Авраменка) до Я (учня) 

Оголошення теми, мети, завдання. Сьогодні я презентую 
вам одну із форм проведення  уроку із використанням моделі 
«перевернутого класу». 

Спілкування українською мовою – це перша з 10 ключових 
компетентностей нової української школи, яка буде працювати на 
засадах особистісно-зорієнтованої моделі освіти. Тому темою нашого 
заняття буде «Українська в особах. Від А ( Авраменка) до Я 
(учня)». Олександр Миколайович Авраменко – український педагог, 
теле- та радіоведучий, автор понад п’ятдесяти підручників та 
посібників з української мови й літератури, за якими учні готуються до 
ЗНО. Із 2015 року він веде мовну рубрику «Експрес-урок» на 
телеканалі «1+1». Уявимо собі, що ви, учні «перевернутого класу», 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpjP6nb03Z4k5Wdj8qOj3s_o49a0f9qxX
https://uk.wikipedia.org/wiki/1%2B1
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вдома переглянули експрес-уроки, а в школі під час занять будете 
створювати аналогічні відеоролики. Робота над власним відео в групі 
дозволить учням не тільки закріпити, але й використати знання з 
культури мовлення, розвинути акторську майстерність, творчі 
здібності, інформаційно-цифрову компетентність, уміння вчитися 
впродовж життя, ініціативність, соціальну та громадянську 
компетентності, надасть можливість самовираження. А як учителів я 
прошу вас в процесі роботи подумати над питанням: як можна 
застосувати цю форму на уроках з інших предметів. 

Об’єднання в групи. Для організації успішної роботи над 
роликами пропоную вам об’єднатися в групи. Кожна група для 
виконання завдання повинна стати командою, напружити всі сили, 
сконцентрувати волю, витримку, згуртуватися, тобто зібратися в один 
кулак. Академічний тлумачний словник стверджує, що кулак – це 
кисть руки з зігнутими і притиснутими до долоні пальцями. І тому ми 
об’єднаємося в групи, називаючи пальці, що необхідно стиснути в 
кулак: великий, вказівний, середній, підмізинний і мізинець (ведучий 
називає пальці, вказуючи на учасника). 

А тепер зберіться в кулак. У кожному «кулаці» повинні бути 
всі п’ять пальців (учасники об’єднуються в групи). 

У класі ви можете запропонувати учням будь-який спосіб 
об’єднання в групи, групи також можуть бути постійними. 

Перегляд відеоролика.  Зверніть увагу на привітання, 
структуру відеоролика, допоміжні засоби, поведінку, міміку, жести 
ведучого. Подумайте, що ви з цього використаєте у своєму продукті, 
а що, можливо, зміните. 

Перегляд відеоролика «Як правильно вітатися». 
Підготовка до роботи над створенням власних 

відеороликів. Ви зараз отримаєте текстовий матеріал (сценарій), за 
яким вам необхідно створити власний експрес-урок та зняти його на 
телефон. Перед початком роботи розподіліть ролі в групі, наприклад: 
режисер, актор-ведучий, оператор, два декоратори. Якщо текстовий 
матеріал важко вивчити за такий короткий час, пропоную задіяти не 
одного, а декілька акторів. Тривалість готового продукту не більше 
ніж півтори хвилини. Ролик не потребує монтажу. Після завершення 
роботи перекиньте готовий продукт на ноутбук для подальшого 
перегляду та обговорення. 

Робота в групах 
Перегляд та обговорення створених учасниками експрес-

уроків 
– Обговорюються питання:  
– Естетична та культурно-просвітницька цінність.  
– Рівень інформаційної культури. 
– Врахування інтересів цільової глядацької аудиторії. 
– Оригінальність, креативність ідей. 
– Архітектоніка проекту. 
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– Індивідуальність стилю, самовираження, самореалізація. 
– Художньо-естетичне оформлення, вербальний і 

музичний супровід. 
– Можливість поширення і впровадження. 
Підведення підсумків. «Незакінчене речення» 
– Я можу застосувати цю форму на своєму уроці так …. 
– Я не буду застосовувати цю фору на своєму уроці …. 
Література 
1. Курвитс М. Переворачиваем обучение. Часть первая : предпосылки 

модели обучения «перевернутый класс». URL: 
http://blognauroke.blogspot.com/2013/09/blog-post_26.html (дата звернення 
20.07.2019). 

2. Пилипчук О. «Перевернене» навчання інформатики. URL: 
http://qoo.by/2Bl (дата звернення 20.07.2019).  

3. Приходькіна Н. О. Використання технології «переверненого» 
навчання у професійній діяльності викладачів вищої школи. URL: http://qoo.by/2Bk 
(дата звернення 20.07.2019).  

4. Рашевська Н.В. Програмні засоби мобільного навчання. 
Інформаційні технології і засоби навчання. 2011. № 1 (21). URL: 
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/2011_1/Rashevska.pdf (дата звернення 
20.07.2019).  

5. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування 
середньої школи. URL: 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-
compressed.pdf (дата звернення 20.07.2019) 

 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – НОВИЙ 

ПОГЛЯД НА СЬОГОДНІШНЮ ШКОЛУ 
Черепня Т.В. 

Райгородоцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів, 
Слов’янський район, Донецька область 

м. Слов’янськ, Україна 
В сучасному світі, що стрімко розвивається, людина має бути 

освіченою, грамотною, поінформованою і вміти швидко приймати 
правильні рішення. Боротьба за ресурси, конкуренція на ринку праці 
змушують людину, в буквальному значенні цього слова, виживати в 
нинішніх умовах. 

Сьогоднішня школа – це завтрашнє суспільство. Отже, 
сьогодні, як ніколи раніше, перед школою постає проблема 
виховання свідомої людини з достатньо сформованими 
компетентностями, які дають їй змогу успішно виконувати будь-які 
життєві та соціальні ролі. 

Однією з ключових компетентностей Нової української школи 
є інформаційно-цифрова компетентність, яка передбачає впевнене, а 
водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією 
на роботі, у публічному просторі та приватному спілкуванні [1, с. 8]. 
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Інноваційні технології швидко увійшли в усі галузі нашого 
життя. В зв’язку з цим виникає нагальна потреба використання 
комп’ютерної техніки під час вивчення багатьох дисциплін шкільного 
курсу. Адже щоденно змінюється екологічна ситуація в світі,  
законодавство, природа, погода. Інформація, подана в підручнику, 
перетворюється в застарілу ще під час видання підручника. Вивчення 
окремих дисциплін чи окремих тем з використанням інноваційних 
технологій, комп’ютерної техніки та найсвіжішої інформації, взятої з 
мережі Internet, – один із способів оптимізації та урізноманітнення 
навчально-виховального процесу. Інформаційні та комунікаційні 
технології на основі систем телекомунікації у всьому світі визнані 
ключовими технологіями ХХІ століття, що на найближчі десятиріччя 
будуть основними двигунами НТП. Інформатизація освіти є частиною 
цього глобального процесу. Актуальною проблемою сьогодення є 
розробка таких освітніх технологій, які здатні модернізувати 
традиційні форми навчання з метою підвищення рівня навчального 
процесу у вищому навчальному закладі. 

Інформаційні технології та інновації активно використовують 
у системах початкової та середньої освіти для спрощення передачі 
навчального матеріалу. Нові технології дозволяють вчителям 
«візуалізувати» цілі уроку, зануривши клас у необхідну історичну, 
соціальну або наукову атмосферу. Такі інтерактивні методи 
допомагають учням засвоїти матеріал на 45% краще, ніж під час 
класичного уроку. Враховуючи ці фактори, сучасним вчителям варто 
навчитися впроваджувати інновації у повсякденну педагогічну 
практику, для підвищення ефективності навчального процесу. 

2016 року в Україні ухвалено концепцію Нової Української 
Школи (НУШ), яка лежить в основі стратегії реформування 
вітчизняної системи освіти до 2029 року. Завдання НУШ полягає у 
підвищенні загального рівня якості середньої освіти за допомогою 
інноваційних підходів до навчання та інтеграції мультимедійних 
технологій в освітній процес. 

Сьогодні в житті молодих людей технології відіграють 
набагато більш істотну роль, ніж будь-коли раніше, а відтак, дають 
учителям приголомшливі можливості для пожвавлення заняття, 
використовуючи час на уроці для більше захоплюючого спілкування з 
учнями. Проте для багатьох педагогів у цьому криється певна 
проблема, яку їм ще належить вирішити. 

«Учителі готують молодих людей до життя, до роботи та, 
взагалі, до існування в іншому світі – світі, який усе більше й більше 
прагне використовувати цифрові технології. Тому так важливо, щоби 
діти вже сьогодні навчились осмислено використовувати такі 
технології. Але, якщо в самих учителів відсутнє правильне розуміння 
даних технологій, то навчити дітей буде практично неможливо», 
підкреслює Анджела Макфарлейн, генеральний директор колегії 
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вчителів, а раніше голова Вищої школи освіти при Брістольському 
університеті. 

Освітнє середовище школи має бути сформоване 
насамперед як інформаційне, що використовує у всій повноті нові  
технології та сучасні технічні засоби навчання. Правильне 
використання нових технологій дає змогу зробити навчальний процес 
більш інтерактивним. Але для цього вчителям доведеться 
підвищувати свою кваліфікацію. Адже не тільки учням, а й їхнім 
наставникам слід знатися на техніці, що використовується для 
навчання. 

Комп’ютери, смартфони, планшети, Інтернет  та соціальні 
мережі – усе це є невід’ємною частиною нашого життя. Новітні 
технології дають можливість покращити навчання в школі і, надалі, в 
університеті. Навчання стало набагато простішим. Вільний доступ до 
інформації, легкість комунікації  з вчителем та учнів між собою. 
Школярі  можуть використовувати свої девайси як зручний інструмент 
навчання. Завдяки смартфону можна здійснювати віртуальні 
подорожі по світу, в організм людини, мікросвіт, натиснувши лише 
одну клавішу. Зараз діти навчаються не так, як їх бабусі та дідусі. 
Технології поступово вносять свої корективи, завдяки їм наші діти 
стають ще розумнішими. 

Сучасні технології – це наше майбутнє. З кожним роком на 
нас чекає все більше відкриттів та новинок. Для сучасних дітей та 
підлітків – це є нормою життя. 

На сучасному етапі розвитку інформатизації суспільства 
найбільший інтерес у молоді викликають девайси, функціональні 
можливості яких з кожним днем розширюються. Саме вони можуть 
бути тими засобами, які варто використовувати на уроках для 
підвищення пізнавальної активності учнів. Зазначимо деякі переваги 
використання мобільних пристроїв у загальноосвітньому 
навчальному закладі:  

1. Мобільність (можливість використання в будь-якому 
місці, в будь-який час);  

2. Доступність (переважна більшість учнів вже мають 
смартфони, планшети, якщо в когось немає, то організовується 
робота в групах);  

3. Компактність (займають менше місця порівняно з 
ноутбуками та комп’ютерами);  

4. Швидкість (миттєвий обмін інформацією через Bluetooth, 
електронну пошту, Viber, Veon тощо);  

5. Сучасність (впровадження в навчальний процес 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій є наскрізною ідеєю 
Закону про освіту).  

Поряд з позитивними сторонами використання мобільних 
пристроїв в навчальному процесі існують і недоліки:  
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1. Негативний вплив мобільних пристроїв на здоров’я 
користувача;  

2. Функціональні можливості девайсів можуть значно 
відрізнятися, що може призвести до класової нерівності учнів;  

3. Завжди існує ризик, що учень використовуватиме свій 
пристрій не для навчальних цілей;  

4. Учень може забути гаджет вдома або акумулятор 
матиме не достатній рівень заряду.  

Щоб уникнути зазначених проблем вчитель має організувати 
навчальний процес таким чином, щоб мобільний пристрій став 
інструментом, що допомагає знайти необхідну інформацію, яку не 
озвучували на уроці через нестачу часу. Наприклад, можна подати 
посилання на джерела у вигляді QR-кодiв, розпізнати які можуть 
девайси учнів. Таким чином, кожен учень може ознайомитися з 
додатковою інформацією, яка може містити, як текст, так і відео та 
графічні матеріали [2].  

В Україні формується інформаційне суспільство, яке 
передбачає становлення і в подальшому домінування нових 
технологічних механізмів, що ґрунтується на масовому використанні 
інформаційно-комунікаційних технологій, засобів обчислювальної 
техніки і телекомунікацій в усіх галузях і в освіті зокрема [1, с. 100]. 
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ 
МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

Юркова О.Ф. 
Долинський ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Слов'янської районної ради Донецької області 
м. Святогірськ, Україна 

Сучасна школа перебуває на етапі оновлення всієї системи 
викладання, на якому значне місце відводиться застосуванню 
інформаційно- комунікаційних технологій. Новітні ІКТ, стрімко 
увірвавшись у сучасне життя, стали потужним інструментом 
отримання інформації, ефективним засобом реалізації принципів 
доступності, послідовності, систематичності та наочності. Їх 
використання  забезпечує удосконалення НВП,  має велике значення 
у підготовці молоді до життя в інформаційному суспільстві [1, с. 6–7]. 

Сучасні уроки української мови та літератури неможливо 
уявити без застосування інформаційно-комунікаційних технологій, які 

http://fmojournal.fizmatsspu.sumy.ua/
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можна використовувати на різних етапах уроку: поясненні нового 
матеріалу, рефлексії, повторенні, контролі. Впевнена, що головне 
завдання використання ІКТ у процесі вивчення української мови та 
літератури – це підвищення пізнавального інтересу дітей до 
предмета та ефективність його опанування учнями. Дані технології 
допомагають у формуванні в учнів ключових компетентностей: 
загальнокультурної – школярі мають можливість ознайомитися з 
культурною спадщиною народів світу; соціальної – учні можуть брати 
на себе відповідальність за виконання справи, співпрацюють; 
інформаційно-цифрової – навчаються розумінню етики роботи з 
інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо); 
уміння навчатися впродовж життя – розвиток здатності школяра до 
пошуку та засвоєнню нових знань, набуття нових умінь та навичок, 
уміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення та інші [2]. 

Віртуальні екскурсії, тестування, презентації, дослідження, 
проекти – усе це стає ефективнішим, цікавішим при використання під 
час підготовки, демонстрації ІКТ. Учням подобаються завдання «з 
ключиком», наприклад, якщо учень правильно розставить розділові 
знаки (9 клас тема «Складне безсполучникове речення) – відкриється 
картинка чи заграє музика, з'явиться на моніторі цитата відомої 
людини тощо. Це підвищує мотивацію та пізнавальну активність 
учнів. Дітям стає цікаво, коли навчальний матеріал «викладає» 
(частково)  комп'ютер. Великий інтерес викликають в школярів 
презентації, які спочатку використовуємо готові, а потім ( спочатку за 
допомогою вчителя інформатики) створюють учні. Використовую ІКТ і 
при оголошенні домашніх завдань, які теж можна індивідуалізувати та 
урізноманітнити, наприклад, створити презентацію, кроссенс, 
кросворд, хмарки слів, підібрати аудіозаписи тощо (для кожного класу 
завдання підбираються з урахуванням рівня навченості учнів, потреб 
уроку, рівня володіння комп'ютерними програмами, наявності даних 
програм). Такі завдання викликають у дітей позитивні емоції.  
Використання на уроках ІКТ підвищує можливість індивідуального 
навчання, допомагає в організації самостійної роботи учнів, обсяг 
виконаних на уроці завдань збільшується, відбувається розширення 
інформаційних потоків при використанні Інтернет тощо. 
Інформаційно-комунікаційні технології допомагають учителю в 
управлінні навчальним процесом, видає результат виконання учнями 
завдань. 

Дуже популярним у наш час є проведення інтегрованих 
уроків. Інтегрування звичайного уроку з комп'ютером дозволяє 
частину роботи перекласти на ПК.  

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на 
уроках української мови та літератури дозволяє урізноманітнити 
форми подання матеріалу, забезпечує застосування ігрових 
прийомів, дозволяє застосовувати навчальні завдання різних типів, 
сприяє створенню навчального середовища, яке забезпечує 
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«занурення» учнів в уявний світ, певні ситуації, розвиває творчі та 
дослідницькі здібності учнів, активізує пізнавальну діяльність 
школярів.  
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ВИКОРИСТАННЯ ТА СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ НАОЧНОСТІ 

МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
Соколова Ю.І. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Україна 

Важливим етапом освітнього процесу є розвиток у здобувачів 
інтересу до навчання та залучення всіх органів чуття для сприйнятті 
навчального матеріалу. Чим різноманітніші засоби подання 
інформації, тим краще вона засвоюється. Це  можливо при широкому 
використанні засобів наочності на усіх етапах навчання.  

Корифеї педагогічної науки виділяють принцип наочності 
серед найважливіших принципів дидактики. Так Я. Коменський 
присвятив багато своїх робіт наочності та зробив серйозне 
теоретичне обґрунтування: «Треба, – писав він, – все, що тільки 
можна, давати для сприйняття чуттям, а саме: видиме – для 
сприймання зором, чутне – слухом, запахи – нюхом, те, що підлягає 
смаку – смаком, доступне дотикові – через дотик. Якщо які-небудь 
предмети відразу можна сприймати кількома чуттями, нехай вони 
відразу сприймаються кількома чуттями...» [1, с. 159]. 

Значний внесок у дослідження наочності зробив 
Й. Песталоцці. Він визначив наочність як вищий і основний принцип 
навчання та «абсолютну основу будь-якого пізнання». Педагог 
доводив, що наочне навчання має систематизувати спостереження 
предметів, шукати відмінності в уявленнях, сприяти формуванню в 
учнів понять [2, с. 200]. 

Слід зазначити роботи К. Ушинського, який приблизився до 
сучасного розуміння наочності і зазначав: «Педагог, який бажає що-
небудь міцно закарбувати в дитячій пам'яті, повинен потурбуватись 
про те, щоб якомога більше органів чуття – око, вухо, голос, почуття 
мускульних рухів і, навіть, якщо можливо, нюх і смак взяли участь в 
акті запам'ятовування» [3, с. 251]. 

Сучасний вчитель початкових класів повинен чітко розуміти 
зміст поняття «наочність», володіти різними засобами створення та 
застосовування різних видів наочності, доцільно вводити останні в 
освітній процес залежно від навчальної мети. 

http://5fan.ru/download.php
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Наразі за допомогою комп’ютерних технологій можливо 
реалізувати будь-які ідеї, щодо унаочнення інформації. За допомогою 
новітніх технологій створюються і застосовуються у навчальному 
процесі віртуальні наочні матеріали, тому дану продукцію можна 
виділити як окремий вид – комп’ютерну або віртуальну наочність 
(презентації, інтерактивні плакати, інфографіка та ін.). 

Комп’ютерній наочності характерні такі ж функції, як і всім 
видам наочності:  

− навчальна – має інформаційний, психолого-педагогічний 
та культурологічний зміст, сприяє якісному засвоєнню інформації, що 
відповідає віковим і індивідуальним особливостям учнів; 

− виховна – стимулює пізнавальну активність, 
самостійність, творчий розвиток;  

− розвивальна – розвиває пам’ять, увагу, 
спостережливість, образне мислення, здібності до аналізу, 
систематизації та порівняння об’єктів;  

− інформаційна – забезпечує представлену у різних видах 
наочність інформаційним змістом, що сприяє кращому розумінню 
сутності явища, його структури, зв’язків тощо; 

− керувальна – направлена на організацію виконання 
певних навчальних завдань, управління навчально-пізнавальною 
діяльністю учнів, корекцію процесів сприйняття і засвоєння даних, 
забезпечує оволодіння прийомами розумової і практичної діяльності; 

− мотиваційна – сприяє розвитку пізнавальної діяльності, 
заохочує учнів до засвоєння інформаційного змісту та виконання 
певних завдань уроку. 

Окрім вищезазначених до складу комп’ютерної наочності 
можна включити особливі функції:  

− інтерактивна – забезпечує взаємодію між учнем та 
вчителем, учнем та навчальним матеріалом, учнем та іншими учнями 
та дозволяє здійснювати як синхронний, так і асинхронний зворотній 
зв’язок; 

− компенсуюча – окрім того, що наочність полегшує 
навчальний процес, за допомогою сучасних технологій учні можуть 
користуватись наочністю поза школою, тим самим витрачаючи менше 
сил, часу та здоров’я на навчання.  

Таким чином, вчитель початкової школи може 
використовувати як класичні, так і комп’ютерні види наочності у 
педагогічній діяльності. Наочність, як одна із найвагоміших складових 
дидактики, сприяє формуванню правильного сприйняття 
навколишнього світу, розвиває образне мислення, а також розуміння 
зв’язків і залежностей між предметами. 

Здобувач, який одержує доступ до Інтернет-інформації, 
повинен уміти не тільки користуватися готовими засобами наочності, 
а й створювати власну освітню продукцію. Можливість створення та 
демонстрації власних продуктів освітньої діяльності значно 
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збільшують професійний потенціал майбутніх вчителів початкових 
класів, для яких важливо доступно, яскраво та ефективно донести 
інформацію до молодших школярів. 
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ЗАСОБИ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ В ПРОФЕСІЙНІЙ 

ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ 
Ябуров М.В. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Україна 

Реформування вищої освіти, інтенсивне впровадження 
новітніх концепцій зумовлює появу нових форм і методів навчання, 
яке привертає все більшу увагу науковців. Однією із форм сучасного 
навчального середовища є неформальна освіта. Неформальна 
освіта молоді та дорослих набуває важливого значення у контексті 
забезпечення сталого й збалансованого розвитку суспільства. 
Упродовж двох останніх десятиліть неформальна освіта дорослих як 
складова навчання впродовж життя є визначальною метою політики у 
сфері освіти розвинених країн на національному і міжнародному 
рівнях. Неформальну освіту розглядають соціальним індикатором 
людиновимірності політики держави, одним із шляхів досягнення 
соціально-економічного добробуту, інструментом для просування 
ідей інформаційного суспільства й суспільства, заснованого на 
знаннях. 

Метою цієї статті є визначення поняття неформальної освіти, 
аналіз сутнісних характеристик та можливостей використання її 
засобів у формуванні іншомовної компетентності майбутніх 
економістів-міжнародників. 

Аналіз досліджень авторів, що вивчали неформальну освіту 
(Е. Бабаєва, V. Marsick та K. Watkins [1; 2]) дозволив дійти висновку, 
що неформальна освіта – це організована, структурована та 
цілеспрямована навчальна діяльність, що здійснюється за межами 
закладів формальної освіти, спрямована на задоволення 
найрізноманітніших освітніх потреб різних, у тому числі вікових (від 
раннього дитячого й аж до похилого віку), груп населення, що, проте, 
не надає легалізованого диплома. Визначившись з поняттям 
неформальної освіти, важливо узагальнити характеристики, 
притаманні неформальній освіті: 

1) орієнтація на конкретні освітні запити різноманітних 
соціальних, професійних, демографічних груп населення; 

2) стурбованість відносно окремих конкретних категорій осіб; 
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3) відсутність примусового характеру, ґрунтується на власній 
мотивації учасників; 

4) значний особистісний сенс навчання; 
5) внутрішня відповідальність осіб, що навчаються, за 

результат освітньої діяльності; 
6) розвиток в процесі навчання якостей особистості, що 

забезпечують створення сприятливих передумов для належного 
особистого життя, а також успішна участь у суспільному та трудовому 
житті; 

7) забезпечення можливості кращого розуміння та, за умови 
необхідності, зміни структури оточуючої учасників освітнього процесу 
соціальної дійсності; 

8) розвиток мобільності в умовах сучасного оточуючого світу, 
що швидко змінюється; 

9) гнучкість в організації та методах навчання; 
10) високій рівень активності учасників освітнього процесу; 
11) самооцінка учасниками освітнього процесу отриманих 

результатів на основі значимих для них критеріїв; 
12) побудова взаємовідносин між тими, хто вчиться, та тим, 

хто навчає, на основі взаємної поваги, демократичній культурі, 
культурі участі учасників освітнього процесу тощо.  

Е. Бабаєва [1], аналізуючи сутнісні та змістові характеристики 
сучасної неформальної освіти, зазначає, що під неформальною 
освітою можна розуміти взагалі будь-яку освіту, яка реалізується поза 
системою формального базового, додаткового та інших видів 
формальної освіти. При цьому, дослідниця вказує, що наявність або 
набуття неформальної освіти не обов’язково підтверджується 
відповідним свідоцтвом, дипломом, атестатом тощо; відповідно, 
заклади, або особи, що займаються наданням послуг неформальної 
освіти, не зобов’язані проходити процедуру ліцензування, акредитації 
у відповідних вповноважених органів державної або місцевої влади 
та мати в наявності державні ліцензії, акредитаційні сертифікати та 
інші документи, що підтверджують правомірність ведення окремих 
освітніх програм та курсів неформальної освіти. На думку авторки, 
головною відмінністю неформальної освіти є її загальнодоступність 
незалежно від віку, статі, рівня освіти, соціального статусу тощо, при 
цьому функцію організації, популяризації та безпосереднього 
провадження неформальної освіти беруть на себе зазвичай як 
приватні, комерційні (зазвичай бізнес-консалтингові та маркетологічні 
компанії), так і некомерційні (неприбуткові організації), що 
фінансуються з позабюджетних фондів громадських організацій, 
фондів як вітчизняного, так і міжнародного (іноземного) походження. 

Отже, зробивши аналіз поняття неформальної освіти та її 
характеристик ми прийшли до висновку, що саме такий вид освіти 
буде найбільш ефективним у покращенні іншомовної компетентності 
майбутніх економістів-міжнародників. Адже неформальна освіта 



280 

робить анцет на важливих аспектах, що детермінують ефективне 
навчання економіста-міжнародника. До таких відносяться: 
забезпечення можливості кращого розуміння та, за умови 
необхідності, зміни структури оточуючої учасників освітнього процесу 
соціальної дійсності; розвиток мобільності в умовах сучасного 
оточуючого світу, що швидко змінюється; гнучкість в організації та 
методах навчання; високій рівень активності учасників освітнього 
процесу; самооцінка учасниками освітнього процесу отриманих 
результатів на основі значимих для них критеріїв. 
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СЕКЦІЯ 6 

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕННЯ 
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
ВИСВІТЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ ТА ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ 

МОТИВІВ У ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
Бондаренко Г.І. 

Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості 
м. Слов’янськ, Україна 

Шверова М.І. 
Олексієво-Дружківська загальноосвітня санаторна школа-

інтернат І-ІІІ ступенів № 13 Донецької обласної ради 
м. Олексієво-Дружківка, Донецька область, Україна 
Сучасний стан розвитку системи національного виховання 

характеризується низкою особливостей: відмовою від 
заідеологізованих денаціоналізованих форм і методів виховної 
роботи, накопиченням складних проблем у сфері виховання 
учнівської молоді, зокрема низьким рівнем вихованості юнацтва і, 
передусім, несформованістю моральних принципів, прагненням 
значної частини молоді до ідеалу сильної і разом з тим агресивної 
людини, яка намагається здобути собі матеріальні блага будь-якими 
способами. 

Метою дослідження є висвітлення національної ідеї та 
загальнолюдських мотивів у процесі виховання учнівської молоді в 
закладах позашкільної освіти на заняттях гуртків гуманітарного циклу.  

Виникнення цінностей пов’язано, з одного боку, з 
предметами, явищами та їх якостями, що можуть задовольнити 
потреби суспільства, людини. З другого – цінність виступає як 
судження, що пов’язане з оцінкою існуючого предмета, явища, 
людини, суспільства. Цінність – це форма певних відношень між 
суб’єктом та об’єктом. Тільки тоді, коли ми розглядаємо суспільне 
буття людини в аспекті об’єкт-суб’єктних відносин, ми можемо 
фіксувати появу цінності. 

Процес глобалізації, разом із його позитивними та 
негативними сторонами, виступає на передній план у педагогічній 
думці, оскільки завдяки проникненню в соціум різних типів культур, а 
отже – й помітному зміщенню його національно-патріотичних 
пріоритетів, сфера виховання підростаючого покоління потребує 
нових підходів. 

У процес виховання наших дітей усе частіше проникають 
глибокі роздуми про те, як виховати особистість, яка б не зігнулася 
під викликами глобальних чинників, не втратила своєї ідентичності й 
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не загубилася в інтелектуальному просторі через втрату свого 
національного коріння й духовно-моральних принципів свого народу. 

Процес упорядкування та класифікації цінностей 
відбувається за трьома основними принципами. Перший – оснований 
на ієрархізації, на виділенні домінантних цінностей, відносно яких інші 
виступають як другорядні. Тож утворюється ієрархія цінностей. У 
різних культурах такими домінантами можуть бути Бог, Влада, 
Багатство, Людина, Прогрес, Свобода, Демократія, Закон тощо. 
Другий принцип – упорядкування цінностей і норм різноманітними 
сферами діяльності. Третій – передбачає розподіл цінностей за 
різноманітними соціальними шарами. Так, для політиків, головна 
цінність – влада, для воєнних – сила, для віруючих – моральні 
цінності, для вчених – знання. 

Духовно-моральний та національно-патріотичний простір 
людини кодується в її мові, історії, культурі як матеріальній, так і 
духовній. І залежно від того, як учитель зуміє розмежувати позитивні 
та негативні наслідки глобалізаційних змін у нашому суспільстві, 
власне й залежатиме до певної міри ефективність виховання 
особистості, зверненої до своєї національної ідентичності через 
базові принципи духовного, сімейного, етичного та естетичного 
виховання. 

Національно-патріотичні цінності формуються на основі 
людських взаємин протягом життя і діяльності багатьох поколінь, 
поступово збагачуючись цінностями різних цивілізацій і культур, 
передаються у спадок наступним поколінням як дорогоцінний скарб. 

Сам зміст національно-патріотичного виховання, за логікою, 
повинен витікати із сутності таких важливих і визначальних категорій, 
як нація, націоналізм, патріотизм, патріот. І власне в цій частині 
відслідковуємо деякі проблемні аспекти, які не можемо залишати 
поза увагою, бо від їх трактування певною мірою залежить змістове 
наповнення виховної роботи в закладах позашкільної освіти на 
заняттях гуртків гуманітарного циклу. 

Поняття високоякісної людини ще не має свого всебічного й 
загально визнаного окреслення в педагогічних студіях. Високоякісна 
людина зберігає свою честь і гідність із дотриманням цих норм у всіх 
своїх іпостасях: і як творіння Всевишнього, і як член родини, і як член 
громади, і як член держави. Саме це змушує її шукати сенс 
людського буття, себе та світобудови через триптих дух – душа –  
тіло [2]. 

М. Боришевський зазначив необхідність створення нової 
системи цінностей, яка б служила орієнтиром у вихованні молодого 
покоління та громадян будь-якого віку як у навчальних, так і 
позашкільних закладах. Така система взагалі і, зокрема кожен її 
структурний компонент, мають становити одне ціле, у якому 
об’єднуючим початком є духовність людини. До цієї системи 
необхідно включити такі групи цінностей: світоглядні, екологічні, 
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естетичні, моральні, громадські, інтелектуальні,  
валеологічні [1, с.147]. 

Педагогічна наука і практика визначають найважливіші 
моральні якості і риси особистості, які необхідно розвивати, це: 
утвердження і формування в молоді високих моральних цінностей – 
любові до батька і матері, родичів, інших людей, поваги до свободи 
людини, усього народу, готовність і вміння захищати від агресорів 
рідну землю, багатства своєї країни. 

Ще одним безперечно важливим напрямом національно-
патріотичного виховання є духовно-моральне виховання, адже 
духовно-моральний розвиток особистості є пріоритетним у сучасному 
позашкільному закладі освіти. Цей сегмент виховної роботи 
найактивніше взаємодіє із сімейним вихованням: якщо в родині 
сповідують високі духовні принципи, цінують чуйність, розуміють 
категорії добра і зла, то діти легко сприймають настанови педагогів, 
які є для них близькими. Батьки в тандемі з педагогами несуть 
абсолютну відповідальність за формування всього людського в 
дитині. 

Отже, опинившись перед викликами глобалізації, маємо 
докладати чималі зусилля для того, щоб зберегти всі ті найкращі 
надбання нашого народу, які виокремлюють нас із-поміж інших 
народів світу, і збудувати нарешті національну державу Україну, яка, 
«кладучи в основу свого розвитку українську мову як державну, 
маючи свою власну символіку, чітко окреслену територію, 
функціонуватиме на основі узгодження влади й громадян, сили й 
компромісу, закону й свободи як на території країни, так і за її 
межами, і яка, апелюючи до загальнолюдських моральних цінностей, 
посяде належне місце у світовій спільноті». Значна роль у цьому 
аспекті відводиться національно-патріотичному вихованню, у тому 
числі в закладах позашкільної освіти на заняттях гуртків 
гуманітарного циклу, бо, як цілком слушно зазначала Софія Русова, 
«позашкільна освіта потрібна для культурного поступу країни як 
найкращий засіб виховання гармонійно розвиненої особистості, 
індивідуальності, а не того одноманітного гурту, який не здатен ні 
захистити свою волю, ні спрямувати її на загальне добро». Тому 
маємо знаходити якнайкращий інструментарій у такому нелегкому, 
але такому важливому завданні – виховувати патріотів  
України [3, с.9]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З 
ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ЗАКЛАДАХ 

ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
Гриненко О.М. 

Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Проблема навчання дітей з особливими потребами набуває 
широкої актуальності сьогодні. Освітній інклюзивний простір стає 
доступним для таких дітей, адже право на рівний доступ до якісної 
освіти. Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних 
демократичних ідей – усі діти є цінними й активними членами 
суспільства. 

Законом України «Про позашкільну освіту» серед її напрямів 
визначено соціально-реабілітаційний, який забезпечує соціальне 
становлення та розвиток інтересів, здібностей і потреб у 
самореалізації вихованців, їх підготовку до активної професійної та 
громадської діяльності, організацію їхнього змістовного дозвілля та 
відпочинку. У такому контексті можливо говорити про залучення дітей 
та молоді з особливими освітніми потребами до навчання у закладах 
позашкільної освіти [1]. 

Передумовами успішного процесу інтеграції дітей з 
особливими освітніми потребами в колектив закладу позашкільної 
освіти є: 

1. Добір для кожної дитини заняття відповідно до її 
особливих нахилів, здібностей і потенційного розвитку. 

2. Визначення способу отримання додаткової освіти, а 
саме: 

– відвідування гурткових занять на базі позашкільного 
закладу; 

– індивідуальна робота в групі з 2–3 дітьми; 
– проведення занять удома (для дітей з особливо важким 

станом здоров’я). 
3. Розширення кола спілкування дитини й підвищення 

якості її соціальної адаптації. 
Після вибору дитиною напряму своєї діяльності, необхідно 

провести індивідуальну роботу з керівниками гуртків щодо 
можливості особливостей роботи з такою дитиною. Утім реалізація 
цих умов потребує зламу стереотипів та опанування нових форм 
роботи всіма учасниками освітнього процесу. 

Метою й завданнями роботи з дітьми з особливими освітніми 
потребами в закладах позашкільної освіти є: 

1. Сприяння залученню дітей до творчого процесу закладу, 
підвищенню рівня їх знань і вмінь, оволодіння новими техніками та 
методами роботи. 

2. Створення умов для всебічного розвитку дітей. 
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3. Розвиток природних умінь, навичок та нахилів; 
виявлення творчо обдарованих дітей. 

4. Сприяння широкому використанню набутих умінь і 
навичок у різних видах декоративно-ужиткового мистецтва. 

5. Підготовка дітей до участі в конкурсах, виставках, 
концертах. 

6. Надання родинам підтримки у вирішенні творчих, 
проблемних завдань. 

Враховуючи вищезазначене основними принципами роботи 
керівника гуртка з дітьми з особливими освітніми потребами є: 

1. Самостійний вибір і прийняття рішення дитиною. 
2. Навчання має бути активним. 
3. Найважливіша умова в навчанні – тактовність. 
4. Обов’язкове використання в роботі творчих і 

оригінальних методик. 
5. Дозування навантажень для кожної дитини. 
6. Урахування індивідуальних освітніх потреб і бажань. 
7. Установлення партнерських взаємин із батьками дітей і 

заохочення їх до активної участі в освітньому процесі. 
Правила роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в 

закладах позашкільної освіти [2]: 
1. Позитивне ставитися й підтримка дитини (хвалити, 

усміхатися, лагідно торкатися). 
2. Оцінка зусилля, а не результату виконаної роботи. 
3. Користування чіткими вказівками, раціональне 

використання часу, відведеного для заняття. 
4. Навчання контролю за власними діями. 
Важливим аспектом ефективності роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами є проведення консультативно-
роз᾿яснювальної роботи з педагогічними працівниками, а саме: 
постійне оновлення фахових знань педагогічних працівників закладу 
позашкільної освіти щодо інноваційних шляхів розвитку освіти в 
сучасний період, про форми й методи роботи з дітьми з особливими 
потребами з урахуванням напрацьованих науково-методологічних 
засад. 

Необхідно зазначити, що участь батьків та родини в 
навчально-реабілітаційному процесі обов’язкова та є необхідною 
умовою ефективності навчання й реабілітації дитини з особливими 
потребами. Це дуже тривала, копітка, системна робота, але без цього 
не буде співпраці, взаєморозуміння, формування нового світогляду, а 
найголовніше – не буде належних результатів щодо освіти, 
реабілітації та інтеграції в соціум дітей з особливими потребами. 

Отже, створення сприятливих умов для здобуття додаткової 
освіти й соціалізації дітей та молоді з особливими освітніми 
потребами доцільно розглядати як один із актуальних напрямів 
реалізації соціально-педагогічного потенціалу закладів позашкільної 
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освіти. Оскільки проведення спільних заходів допомагає таким дітям 
адаптуватися в соціумі, бути впевненішими в собі та більш 
відкритими. А вихованці мають змогу проявити свої найкращі 
моральні якості й сприймати дітей із обмеженими освітніми 
можливостями на рівні з іншими. Урахування та реалізація 
нормативно-правого, науково-методичного забезпечення змісту 
освітнього процесу, використання сучасних підходів до навчання, 
виховання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами, що 
охоплюють цілеспрямовану діяльність педагогів та батьків учнів, 
співпрацю з командою фахівців, забезпечують ефективність навчання 
дітей і створюють підґрунтя для успішного навчально-корекційного 
результату. 

Дитина з особливими потребами дуже важко долучається до 
суспільного життя. Але якщо поряд із нею кваліфіковані педагоги, цей 
шлях до дорослого життя дитина пройде швидше та з вірою в те, що 
будь-які перешкоди можна здолати й досягнути позитивного 
результату. 
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МЕТОДИЧНА КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА 

Соколенко Т.Н 
Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості 

м. Слов’янськ, Україна 
Сьогодні говорити лише про методичну навченість, 

методичну грамотність, методичну компетентність педагогів 
представляється недостатнім у зв’язку із тим, що в освіті 
відбуваються суттєві зрушення, які не відміняють потребу в навчанні 
знанням і професіоналізму, однак переорієнтовують увагу з розробки 
процесу професійно-педагогічної підготовки на аналіз проблем 
становлення особистісної і професійної культури педагога як способу 
його життєдіяльності, «інструмента» самореалізації, саморозвитку, 
що має бути «зануреним у контекст світогляду, у поле соціальної, 
культурної і історичної відповідальності» [4]. 

Аналіз стану розробленості цієї проблеми дозволяє 
стверджувати, що теоретичним підґрунтям її вирішення є системний 
аналіз мети, завдань, принципів, змісту і форм організації 
професійної підготовки педагогів, який здійснили О. Абдуліна, 
О. Глузман, Н. Гузій, І. Зязюн, Н. Кузьміна, З. Курлянд, В. Луговий, 
Г. Нагорна, С. Нікітчина, О. Савченко, В. Семиченко, В. Сластьонін, 
Л. Хомич, Л. Хоружа та ін. Особливості, структуру, функції 
педагогічної діяльності, специфіку формування готовності до її 
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здійснення в умовах педагогічного процесу вищого навчального 
закладу досліджували Є. Барбіна, Ф. Гоноболін, В. Загвязинський, 
А. Капська, Е. Карпова, Н. Кічук, А. Линенко, О. Мороз, О. Пєхота, 
Г. Щедровицький та інші вчені. Проте, незважаючи на значний інтерес 
науковців до різних аспектів проблеми професійної підготовки 
педагогів, проблема формування і розвитку методичної культури 
педагога закладу позашкільної освіти як у теоретичному, так і в 
практичному аспекті залишається малодослідженою, що 
виявляється, перш за все, у відсутності єдиного розуміння сутності 
цього феномена. 

Метою дослідження є визначення сутності феномена 
методична культура педагога закладу позашкільної освіти. 

Існує декілька визначень поняття культури, але вагомим для 
нашого дослідження є тлумачення його в педагогічному словнику: 
культура – це сфера духовного життя суспільства, що охоплює 
насамперед систему виховання, освіти, творчості, а також установи й 
організації, що забезпечують функціонування цих систем. Водночас 
під культурою розуміють рівень освіченості і вихованості людини, а 
також оволодіння певною галуззю діяльності [2, с. 182]. 

Професійно-педагогічна культура – це особливий різновид 
педагогічної культури, в якому сконцентровано досвід спеціальної 
інституціолізованої суспільної практики організації навчання і 
виховання підростаючого покоління у закладах освіти для 
задоволення конкретних потреб певного суспільства, способів 
реалізації освітньо-педагогічної діяльності, соціальних вимог, що її 
унормовують, та способів оволодіння певною діяльністю. У 
словосполученні «професійно-педагогічна культура вчителя» поняття 
«культура» є констатуванням людської і тому штучної форми досвіду, 
завдяки якому має вирішуватися це завдання; «педагогічна» – 
зазначає специфічну форму і зміст досвіду, засобами якого 
забезпечується вирішення поставленого завдання; «професійна» 
визначає суспільний контекст, у межах якого педагогічна культура 
педагога позашкільного закладу існує і реалізується як цілісний, 
суспільно значущий досвід. 

Феномен «методична культура» як основа якісної 
професійно-педагогічної діяльності займає певне місце в ієрархії 
поняття «культура», яку можна представити в певному ланцюгу 
послідовності їх розвитку: загальна культура – культура особистості – 
професійна культура – педагогічна культура – професійно 
педагогічна культура – методична культура [1, с.57]. 

Виходячи з цього А. Карачевцева розкриває методичну 
культуру вчителя як інтегративне особистісне утворення, діалектичну 
єдність загального, особливого і одиничного, де загальним є культура 
особистості, що інтегрує в собі загальнолюдські цінності, соціальні 
норми, ставлення і способи діяльності. Як особливе вона несе в собі 
своєрідність професійно-педагогічної культури, тобто містить у собі 
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специфічність професії, а як одиничне – методична культура є 
індивідуально своєрідним способом створення педагогом навчальної 
ситуації, у якій його ідея стає в учнів предметом пошуку [4, с.3].  

Методична культура виникає в лоні педагогічної і виявляє 
себе як утворення, що єднає теорію і практику культури професійно-
педагогічної діяльності педагога. 

Логіку розвитку методичної культури можна  представляє як 
процес проходження стадій професійного становлення: методична 
грамотність – готовність до методичної діяльності – методична 
компетентність. 

Основні складові методичної культури педагога, які 
відображають зміст його діяльності чітко виокремлює Н. Шумілова: 
знання методики проведення гурткового заняття; правильне 
складання тематичного і поурочного планування; озброєння 
вихованців системою знань, умінь і навичок; знання класифікації 
основних форм, видів, методів, прийомів, засобів навчання та 
високомайстерне їх використання; розвиток в них пізнавального 
інтересу, здібностей, волі, емоцій, мовлення, мислення, пам'яті, 
уваги, уяви, сприйняття; здійснення педагогічної освіти, досвіду; 
володіння педагогічним тактом; формування навичок раціональної 
організації навчальної праці; об’єктивність в оцінці знань, умінь і 
навичок учнів [1, с.58]. Сформованість зазначених компетенцій 
сприяє ефективному протіканню професійної діяльності вчителя. 

У нашому розумінні структурно методичну культуру можна 
представити як поєднання компетентнісний компонентів, які 
невіддільні від педагогічної діяльності: цінніснмотиваційний, 
когнітивний, операційно-діяльнісний, творчий рефлексивний. 

Представлене розуміння методичної культури педагога 
засноване на тому, що сучасне суспільство гостро несе потребу в 
глибоко компетентних педагогах, здатних проявляти високу 
адаптивність і готових до вирішення нових завдань та адекватному 
сприйняттю прогресивних нововведень, зацікавлених у підвищенні 
ефективності професійної діяльності, плануючих майбутнє і готових 
брати на себе відповідальність. Рівень ефективності професійної 
діяльності залежить від рівня його загальної, професійно-педагогічної 
культури педагога. 

На основі вищесказаного стверджуємо, що методична 
культура педагога – форма його вища активності, творча 
самостійність, стимул і умова вдосконалення навчального-виховного 
процесу, передумова виникнення нових ідей у педагогічній науці та 
практиці. Це не тільки глибокі знання вчителя, а й майстерність, 
мистецтво, які дають змогу педагогу ефективно реалізовувати свою 
професійну діяльність. Об’єктивним показником методичної культури 
є також гармонізація, узгодженість усього того, чим професійно 
володіє педагог, його почуття міри, а також ефективність процесу 
педагогічного впливу, високі результати навчально-виховної 
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діяльності і, головне, – спрямованість на саморозвиток, 
самовдосконалення, підвищення кваліфікації і майстерності. 
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ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ ВИХОВАНЦІВ НА 

ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
Сушко О.І. 

Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості 
м. Слов’янськ, Україна 

Колесник Л.В. 
загальноосвітня санаторна школа-інтернат №13 І-ІІ ступенів 

Донецької обласної ради 
м. Олексієво-Дружківка, Донецька область, Україна 
Упродовж останніх років у педагогічній думці важливе місце 

займає оновлення вектору національно-патріотичного виховання як 
цілісної системи структурних розділів освітнього процесу щодо 
формування в дітей високої патріотичної  
свідомості [1]. 

Сучасні молоді українці активно вливаються в широкий 
європейський простір за тими морально-духовними цінностями, які 
властиві демократичному соціуму. І щоб не загубитися в цьому 
просторі, молодій людині необхідно вивчати й осмислювати коріння 
своєї нації, шукати історичну правду про неоднозначні події в 
становленні держави Україна, адекватно сприймати серйозні виклики 
сьогодення. 

Тож метою дослідження є висвітлення окремих векторів 
національно-патріотичного виховання та загальнолюдських мотивів в 
умовах позашкільної освіти. 

Національне виховання за визначенням є багатоетапним 
процесом, у якому заняття української мови посідають одне з чільних 
місць, оскільки власне через посередництво української мови дитина 
пізнає Україну як державу, у якій живе вона, її рідні й близькі, її 
краяни [2]. На заняттях з української мови формується її розуміння 
державотворчої ролі мови, а також відбувається усвідомлення 
дитиною своєї національної ідентичності. 

Особливо великого значення набуває втілення принципів 
національно-патріотичного виховання на заняттях української мови в 
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позашкільній освіті, оскільки діти добровільно відвідують гуртки 
гуманітарного циклу, що є певним свідченням того, що їх цікавлять 
проблеми, які виходять за межі програмного матеріалу; що ця 
зацікавленість є невипадковою, бо часто, як свідчить власний досвід, 
такі діти досягають помітних успіхів у своєму подальшому 
професійному житті. 

Мислительно-комунікативна спрямованість предмета 
українська мова дозволяє керівнику гуртка гуманітарного циклу (у 
нашому випадку – «Українська мова») утілювати  через різні методи і 
прийоми низку аспектів національно-патріотичного виховання. Доволі 
правильним у цьому сенсі, на наш погляд, є вміння керівника гуртка 
не тільки використовувати лінгвістичні ігри, науково-пошукові квести, 
організовувати роботу вихованців у групах, працювати з Інтернет-
ресурсами тощо, але й добирати цікаві й змістовні тексти для 
дискусій, працювати з кращими творчими роботами гуртківців, а 
також привертати їхню увагу до тих проявів применшення нашої 
вартісності, які, на жаль, нерідко з’являються на телебаченні, у пресі, 
науково-навчальній літературі, музиці тощо упродовж останніх років. 

На дискусійну панель на занятті української мови можна 
винести питання на зразок: які почуття у вас викликають рядки пісні 
відомого виконавця «Свєта, а на дворі було лєто, я дарував тобі 
канфєти». А потім поговорити з дітьми про правописні особливості 
української мови. 

Не можемо оминути увагою якусь невиправдану 
послідовність використання в українській мові слів, які не мають свого 
правописного оформлення, бо їх нема ні в українській словниковій 
літературі, ні в словниках слів іншомовного похожження, як-от: 
INSERT на уроках (осмислене читання), STEM-воркшоп (робоча 
майстерня) використання QR-кодів (швидкий відгук, кодування різної 
інформації). 

Часто увагу дітей привертає відсутність в «Українському 
правописі» правил, за якими пишуться такі лексичні покручі. Тому 
доводиться звертатися до українського словотвору й пояснювати, 
чому таких правил не може бути взагалі. 

Прикро вражає й надмірне засилля слів іншомовного 
походження в  ті галузі нашого повсякденного життя, де ще 
донедавна функціонували свої лексеми, наприклад: дедлайн 
(кінцевий термін), кавер (переспів), квест (пригодницька гра), 
продакшн (виробництво) тощо. Щоб розуміти текст, обтяжений 
такими невиправданими запозиченнями, доводиться на заняттях 
української мови робити «кишенькові словнички незрозумілих слів», 
де діти поряд зі словами запозиченими записують їх українські 
синоніми. Проводиться така робота для того, щоб у підростаючого 
покоління не склалося враження про українську мову як таку, що не 
має власних виражальних ресурсів, а тому так часто доводиться 
вдаватися до запозичень із інших національних мов. 
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В основі реалізації векторів національно-патріотичного 
виховання на заняттях української мови потрібно закладати 
достовірну інформацію про найважливіші віхи минулого й сучасності, 
аби виховувати в дітей пошану до всього українського, не прививати 
їм почуття меншовартісності через так зване осучаснення 
культурного надбання українського народу. 

Нещодавно в Київському метро проходила акція «Квантовий 
прорив Шевченка». Із метою привернення уваги до постаті 
геніального Кобзаря, «Заповіт» якого читається багатьма мовами 
світу, на колонах метро розмістили плакати, серед яких, зокрема: 
«Шевченко − український Барак Обама», «Шевченко − український 
Чегевара». Ідея ніби креативна. Але при умові, що не звертати увагу 
на дріб’язкову деталь: щоб збагнути, у чому велич Шевченка, маємо 
дізнатися спочатку, хто такий Обама або Чегевара. Такий спосіб 
популяризації відомого всьому світові Тараса Шевченка дещо 
сумнівно сприяє плеканню почуття гордості за українця, який показав 
багатьом народам, що українською мовою можна говорити про 
важливі й серйозні речі. Тому на заняттях гуртка «Українська мова» 
доречно, як варіант, організовувати філософські круглі столи, під час 
яких підводити дітей до розуміння того, що Тарас Шевченко − це 
Україна, це ми, це наш духовний зв’язок  із минулими поколіннями і 
це той наш моральний доробок, який передамо поколінням 
прийдешнім. 

Отже, утілення різних аспектів національно-патріотичного 
виховання на заняттях української мови є одним із дієвих чинників 
виховання підростаючого покоління в пошані до свого народу, рідної 
мови, культури, історичної пам’яті, майбутнього. Бо власне така 
спрямованість дозволяє формувати гармонійну особистість, у руки 
якої віддаємо своє майбутнє. 
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У контексті зазначеної проблеми доцільно проаналізувати 

категорію «освітньо-ігрове середовище», що широко представлена у 
працях науковців (І. Бех, В. Ісаєв, В. Рубцов, В. Слободчиков ін.).  
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Так, А. Цимбалару [2] освітнє середовище розуміє як 
складову освітнього простору, що являє собою складне утворення, 
що формується сукупністю подій, які забезпечують освоєння 
освітнього середовища для задоволення освітніх потреб кожного 
учасника освітнього процесу. Т. Чернецька виділяє освітнє 
середовище як природне або штучне соціокультурне оточення 
дитини, що включає в себе, – різноманітні види засобів і різний зміст 
навчання, за допомогою яких забезпечується продуктивна освітньо-
пізнавальна (розвивальна або ігрова) діяльність в урочний або 
позашкільний час. Вона наголошує, що освітнє середовище як 
складова освітнього простору, окреслюються освітнім середовищем 
закладу та відповідною освітньою ланкою (освітнє середовище 
дошкільної ланки освіти), зазначенням часу розгортання тієї чи іншої 
діяльності (позакласне освітнє середовище), домінуванням певного 
виду діяльності (у нашому випадку – ігрової) [2, с. 158].  

Отже, під освітнім середовищем розуміємо сукупність 
соціокультурних духовних та матеріальних умов і впливів, що 
забезпечують досягнення мети освітнього процесу, задоволення 
освітніх потреб його учасників. 

Дошкільний вік – це період позитивних змін та перетворень. 
Якщо у цьому віці дитина не відчує радості пізнання, не здобуде 
впевненості у своїх можливостях і здібностях, не навчаться дружити, 
не здобуде навиків вчитися, зробити це в подальшому, за рамками 
сенситивного періоду, стверджує С. Тарасенко, буде значно 
складніше [1, с. 49].  

В умовах позашкільного закладу при проведенні занять з 
гуртківцями доцільно впроваджувати різні види ігрової діяльності, а 
саме: 

1. Ігри з предметами. Під час ігор із предметами та 
іграшками діти ознайомлюються з їх властивостями та ознаками, 
порівнюють, класифікують їх. Поступово їхня ігрова діяльність 
ускладнюється, вони починають вирізняти, об’єднувати предмети за 
однією ознакою (кольором, формою, призначенням), що сприяє 
розвитку логічного мислення. Дітей усе більше ваблять завдання, що 
вимагають усвідомленого запам’ятовування кількості та 
розташування предметів, зобов’язують до пошуку відсутньої іграшки 
тощо. У цьому процесі дошкільники збагачують знання про матеріал, 
з якого виготовляють іграшки, про необхідні людям у різних видах 
діяльності предмети. Ігри з природним матеріалом організовують під 
час прогулянок. Вони сприяють закріпленню знань про природу, 
формуванню і розвитку процесів мислення (аналізу, синтезу, 
класифікації), вихованню бережливого ставлення до природи.  

2. Настільно-друковані ігри. Найчастіше вони зорієнтовані 
на розв’язання таких ігрових завдань: добір картинок за схожістю 
(деякі види лото, парні картинки), карток-картинок під час чергового 
ходу (доміно), складання цілого з частин (розрізні картинки, кубики) 
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тощо. Завдяки таким діям діти уточнюють свої уявлення, 
систематизують знання про навколишній світ, розвивають розумові 
процеси та операції, просторові орієнтації, кмітливість, увагу, 
формують організаторські вміння.  

3. Словесні ігри. Вони є найскладнішими, оскільки 
змушують дітей оперувати уявленнями, мислити про речі, з якими на 
той час вони не діють, використовувати набуті знання у нових 
ситуаціях і зв’язках. У старшому дошкільному віці словесні ігри 
розвивають самостійність мислення, активізують розумову діяльність 
дітей 

Створення освітньо-ігрового середовища для дітей 
дошкільного віку в умовах закладу позашкільної освіти передбачає на 
початковому етапі враховувати загальні закономірності дітей 
дошкільного віку а саме: відділення себе від зовнішнього світу і поява 
вольового самовираження поведінкою, поява самосвідомості, 
освоєння первинних моральних норм. Урахування індивідуальних 
особливостей і закономірностей розвитку малюків зумовлює відбір 
ігор, ситуацій, завдань як системи, яка дозволяє послідовно 
ускладнювати і розширювати їх зміст. Важливо дотримуватися 
дидактичних принципів доступності, а також повторності з 
використанням іншого дидактичного матеріалу. Можна запропонувати 
дітям нові способи освоєння змісту, підкріплюючи його цікавими 
ситуаціями та ігровими діями. У дітей старшого дошкільного віку 
змінюється зміст спілкування з дорослим. Розвивається мислення, 
пробуджується непідробний інтерес до навколишнього світу. Висока 
активність вимагає задоволення пізнання. Тому тема заняття не 
обмежується рамками лише одного заняття. Гнучко розподіляється 
зміст блоків протягом дня, тижня і місяця. 

Для організації ігор важливо створити предметно-ігрове 
середовище. Вихідна вимога — розвивальний характер та 
відповідність таким принципам, як реалізація дитиною права на гру 
(вільний вибір іграшки, теми, сюжету гри, місця та часу її 
проведення); універсальність предметно-ігрового середовища, щоб 
діти могли разом з вихователями готувати й змінювати його, 
трансформувати відповідно до задуму гри, її змісту, перспектив 
розвитку; системність, тобто оптимальне співвідношення окремих 
елементів гри між собою та іншими предметами тощо. 

До складу освітньо-ігрового середовища входять: велике 
організуюче ігрове коло, ігрове обладнання, іграшки, різноманітна 
ігрова атрибутика, ігрові матеріали. Всі ці ігрові засоби знаходяться 
не в абстрактному просторі, а в ігровій кімнаті, спортивній залі, на 
майданчику. В інтер'єрі не повинно бути нічого зайвого, всі ігрові 
засоби мають бути безпечними для дітей. 

Для проведення ігор створюються ігрові осередки: загальний 
набір різних видів іграшок); драматичний (комплекти обладнання, 
нескладні декорації, елементи вбрання та костюми для ігор-
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драматизацій, інсценівок); для настільних та будівельних ігор 
(конструктори: дерев'яні, пластмасові, металеві, коробки, колодки та 
інші матеріали, знаряддя та допоміжне обладнання). Усе обладнання 
має бути зручним та легко трансформуватися. Діти можуть 
самостійно обирати гру, змінювати осередок, переходячи від однієї 
гри до іншої. 

Таким чином, організована ігрова діяльність дошкільників 
посідає особливе місце в системі організованих освітніх впливів, 
оскільки ігрова діяльність – провідна впродовж усього дошкільного 
періоду. Саме в грі визріває готовність малюка до розгортання інших 
видів діяльності (спілкування, праці, навчання), закладаються і 
розвиваються основні вікові новоутворення особистості. 

Уявити дитинство без гри неможливо. Гра – це чарівна 
скринька, за допомогою якої можна навчити малюка читати, писати і 
головне – мислити, спостерігати, доводити, розуміти, творити як в 
умовах дошкільного, так і позашкільного освітнього закладу. 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
Бакай М.П. 

Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості 
м. Слов’янськ, Україна 

Мовлення дитини є головним інструментом, за допомогою 
якого вона встановлює контакт із довкіллям і завдяки якому 
відбувається соціалізація дитини. Мовленнєве спілкування є одним з 
перших видів діяльності, яким дитина оволодіває під час онтогенезу. 
Воно є універсальною умовою розвитку особистості в період 
дошкільного дитинства. У процесі різнобічного спілкування дитина 
пізнає природний, предметний і соціальний світ у його цілісності й 
різноманітності, формує та розкриває власний внутрішній світ, свій 
образ Я, засвоює та створює культурні цінності, є при цьому активним 
суб’єктом взаємодії. Мовлення дитини є головним інструментом, за 
допомогою якого вона встановлює контакт із довкіллям і завдяки 
якому відбувається соціалізація дитини. 

Формування мовлення дошкільнят складається з різних 
структурних компонентів. До них належать: мовленнєва компетенція 
як одна з ключових базисних характеристик особистості; 
мовленнєвий розвиток, тобто формування певних мовленнєвих умінь 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/eml/emg.html
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та навичок, що забезпечують функціонування мовлення; навчання 
мови, пов’язане з певним обсягом елементарних знань про мову й 
мовлення, що формуються на основі розвитку мовного чуття й 
водночас зумовлюють цей розвиток; мовленнєве виховання, метою 
якого є виховання мовленнєвої культури особистості.  

Комунікативна компетенція – важлива умова розвитку дитини, 
основний фактор формування особистості. Розвиток комунікативної 
компетенції є найважливішою складовою особистісної сфери та 
забезпечує необхідну соціально-психологічну адаптацію дитини в 
навколишньому світі.  

Спілкування – одна з найважливіших людських потреб, 
основний спосіб життя людини і умова його розвитку. Тільки в 
спілкуванні і у відносинах з іншими людьми, людина може відчути і 
зрозуміти самого себе, знайти своє місце в світі, соціалізуватися, 
стати соціально цінною особистістю. Комунікація стає в сучасному 
житті діяльністю, базовою для всіх інших видів людської діяльності, 
що пронизує їх і є умовою їх успішної реалізації. У зв’язку з цим 
проблема соціально-комунікативного розвитку, розвиток дитини у 
взаємодії з навколишнім світом, стає особливо актуальною на 
сучасному етапі. 

Проблему формування комунікативних компетенцій фахівці 
[2] все частіше висловлюють стурбованістю збільшення числа дітей, 
які стикаються з труднощами в навчанні, відзначають низький рівень 
їх комунікативного і пізнавального розвитку, недостатню довільність 
поведінки, емоційну неврівноваженість, складності в налагодженні 
відносин з однолітками і дорослими. При цьому маються на увазі діти 
зі збереженим інтелектом, нормальними потенційними 
можливостями, але з різних причин відстають у розвитку від 
однолітків. 

Завдання комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини: 
– забезпечити цілісність і життєздатність різних спільнот 

людей – «дитина – дорослий», «діти – дорослі», «дитина – дитина», 
«діти – однолітки й малюки»;  

– розвивати усі форми (емоційно-особистісне, ситуативно-
ділове, позаситуативне) і засоби (невербальні, мовні) спілкування 
вихованців дошкільного віку; 

– навчати диференціювати емоції (моральні, 
інтелектуальні, естетичні); 

– формувати інтелект і дослідницьку діяльність, способи 
пізнання навколишнього світу; 

– формувати творче (продуктивне) ставлення до 
організації діяльності й спілкування;  

– розвивати комунікативно-мовленнєві здібності. 
Саме в дошкільному віці закладається базис для більш 

швидкого і свідомого засвоєння мовного матеріалу на наступних 
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етапах навчання в школі, завдяки відсутності психологічного бар’єру 
при вивченні іноземної мови. 

Слід зазначити, що, на думку Н. Тарасюк, Л. Щерби, на 
ранньому етапі навчання іноземна мова повинна вирішувати більш 
важливу мету, ніж тільки придбання певних навичок і умінь, і 
вважають доцільним розглядати іноземну мову на даному етапі 
навчання [1]: 

– як засіб формування інтелекту дитини і розвитку її 
здібностей; 

– як засіб усвідомлення власного «я» і самовираження; 
– як засіб соціальної взаємодії, за допомогою якого дитина 

опановує соціальний досвід. 
У рамках нового підходу до вивчення дошкільнятами 

іноземної мови підкреслюється важливість не знання про мову, а 
володіння мовним матеріалом, комунікативними вміннями, здатність 
застосовувати ці знання і вміння для вирішення конкретних 
комунікативних завдань, в різних ситуаціях спілкування. 

При ранньому мовному розвитку не слід примушувати 
малюка до розповідання віршів, демонструвати його перед гостями – 
це може привести до заїкання. 

При пізньому розвитку мови не варто заздалегідь бити 
тривогу, потрібно намагатися більше грати з дитиною в різні мовні 
ігри, поповнюючи його пасивний словниковий запас. 

Шкідливо надмірно порушувати фантазію і почуття дитини 
частими і тривалими телепередачами, особливо перед сном. Це 
перезбуджує його, сприяє розладу нервової системи, сну і навіть 
появі заїкання. 

Крім того, попередження мовних недоліків сприяє створенню 
умов для нормального функціонування мовних органів: 
мовленнєвого, слухового, голосового, дихального апаратів, а також 
зору, нюху і дотику. 

Комунікативна компетентність дошкільників являє собою 
сукупність знань, умінь і навичок, що забезпечують ефективність 
протікання комунікативних процесів (оволодіння навичками мовного 
спілкування, сприйняття, оцінка і інтерпретація комунікативних дій, 
планування ситуації спілкування) з урахуванням специфіки перебігу 
мовного порушення, що включають вплив на мотиваційну сферу 
(зміна ціннісних орієнтацій і установок особистості, формування 
комунікативної культури), а також правила регулювання 
комунікативної поведінки дошкільника і засобів його виховання. 
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА ПЕДАГОГА В УМОВАХ 
МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ 

Бойко О.А. 
Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості 

м. Слов’янськ, Україна 
Освіта сьогодні відчуває велику потребу в педагогах, які 

постійно прагнуть до творчого пошуку, мають навички дослідницької 
діяльності, вивчення, узагальнення, впровадження перспективного 
педагогічного досвіду, високий рівень інформаційної культури, вміють 
інтерпретувати новий зміст освіти в методику навчання і виховання, 
здійснювати аналіз результатів професійної діяльності [1]. 

У Національній доктрині розвитку освіти в розділі ХІІ «Освіта і 
наука» визначається, що «поєднання освіти й науки є умовою 
модернізації освіти, головним чинником її подальшого розвитку, що 
забезпечується: розвитком освіти на основі наукових і технологічних 
досягнень; інноваційною освітньою діяльністю в навчальних закладах 
усіх типів, рівнів акредитації та форм власності» [2]. 

Науково-методична робота – це засіб формування творчої 
особистості педагога і підтримки професіональної форми його 
діяльності. Вона забезпечує наявність і розвиток у педагога 
педагогічної системи  освіти, в якій він виявляє себе фасилітатором 
(помічником) дослідницької діяльності вихованців. 

Метою науково-методичної роботи є підвищення професійної 
компетентності та методичної майстерності педагога, що, в свою 
чергу, спонукає кожного з них до роботи над вдосконаленням свого 
фахового рівня, сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного 
колективу творчими знахідками, дає можливість молодому вчителю 
вчитися педагогічній майстерності у старших і більш досвідчених 
колег, забезпечує підтримання у педагогічному колективі духу 
творчості, прагнення до пошуку. 

Завдання науково-методичної роботи – підвищення науково-
методичного рівня педагога: підготовка до засвоєння ним змісту 
нових програм та технологій їх реалізації; постійне ознайомлення з 
досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик 
викладання; вивчення та втілення у практику передового 
педагогічного досвіду; творче використання перевірених 
рекомендацій: збагачення новими, прогресивними, досконалими 
методами й засобами навчання; постійне вдосконалення навичок 
самостійної роботи; надання кваліфікованої допомоги як з питань 
теорії, так і практичної діяльності; обмін досвідом; популяризації 
кращих здобутків педагогічної діяльності; підвищення 
результативності педагогічної праці. 

У практиці роботи науково-методичної служби ЗПО 
використовується чимало традиційних форм. Наприклад, загальні 
(організація роботи над науково-методичною темою закладу освіти, 
проблемні семінари, педагогічні ради, психолого-педагогічні семінари, 
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методичні педагогічні виставки, науково-практичні конференції, 
інформаційно-методичні наради); групові (науково-методична рада, 
методичні об'єднання, творчі групи, методичні оперативки, майстер-
клас, обласні методичні об'єднання, взаємовідвідування занять, 
інших заходів); індивідуальні (курси підвищення кваліфікації, 
поглиблене опрацювання індивідуальної науково-методичної теми, 
індивідуальні консультації, атестація педагогічних працівників, 
наставництво, стажування, самоосвіта).  

Широко використовуються нетрадиційні форми – веб-
семінари; «круглі столи» з науковцями; педагогічні плейбеки, трендові 
студії, панельні дискусії, тренінги, фестивалі методичних ідей, творчі 
лабораторії,  упровадження наскрізних виховних програм 
народознавчого, екологічного, валеологічного, дослідницького, 
патріотичного спрямування.  

В умовах Донецького обласного палацу дитячої та юнацької 
творчості  надається перевага таким інноваційним формам роботи, 
як: 

1. Індивідуальні: методичне інтерв'ювання, презентація, 
портрет вчителя, портфоліо, творчий звіт, майстер-клас, проекти, 
звіти-презентації. 

2. Групові: аукціони (методичні, інтелектуальні, професійні), 
захист проекту, колективна презентація, методична олімпіада, 
методичний міст, панорама педагогічних досягнень, звіти методичних 
об'єднань. 

3. Колективні: звітна проблемно-методична конференція, 
інтернет-конференція (між освітніми закладами) панорама 
педагогічних досягнень, виставки, педагогічний (методичний) 
консиліум . 

Із вищезазначеного витікає, що науково-методична робота як 
цілісна динамічна система складається з двох взаємопов’язаних 
підструктур: навчально-методичної й науково-дослідницької, – що 
тісно взаємопов’язані. Навчально-методична підструктура 
спрямована на підвищення професійно-педагогічної культури 
педагогів і комплексне методичне забезпечення освітнього процесу; 
науково-дослідна підструктура стимулює процес створення й 
упровадження нових педагогічних ідей, технологій навчання і 
виховання, забезпечує експериментальну перевірку їх ефективності. 

Відповідно до вимог щодо сучасної професійної підготовки 
вчителів за умов модернізації освіти можна окреслити низку завдань 
методичних служб. Серед пріоритетних завдань є такі: 

– створення умов для особистісно орієнтованої системи 
неперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких 
можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення 
професійної компетентності; 

– забезпечення співпраці педагогів і вчених для 
задоволення потреб у наукових знаннях, дослідницькій діяльності, 
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створення системи науково-методичного супроводу педагогічних 
інновацій; 

– організація взаємодії між усіма ланками методичної 
роботи; 

– створення системи інформаційної підтримки, включаючи 
ресурси Інтернет, забезпечення реклами педагогічних ініціатив, 
новацій, перспективного досвіду й реальних досягнень педагогів. 

Із вищезазначеного витікає, що методична робота в освітніх 
закладах дає можливість розв’язувати проблеми стосовно до 
конкретної особистості вчителя, його професійного вдосконалення, 
сприяє утвердженню педагогічних цінностей, важливих як для 
педагогічного колективу освітнього закладу, так і для педагогічної 
спільноти в цілому 

Отже, скоординована науково-методична робота забезпечує 
взаємозв’язок усіх напрямів підвищення педагогічної майстерності 
педагогів, диференційований підхід до вибору змісту, форм 
методичної роботи з урахуванням індивідуальних потреб, інтересів, 
фахового рівня педагогів. Завдяки цілеспрямованій, чітко спланованій 
науково-методичній роботі розвиток професійної компетентності 
педагогів виходить на новий рівень. 

Таким чином, науково-методична робота є  передумовою 
(мотиваційним компонентом), проявом і результатом професійної 
компетентності педагога, а значить, складовою його діяльності. Саме 
ці компоненти потребують наповнення новим модернізованим 
змістом як того потребує сьогодення. 

Література 
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ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ 

Гордієнко П.Г. 
Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості 

м. Слов’янськ, Україна 
У контексті нових завдань, що постали перед державою, 

позашкільна освіта покликана формувати в молодого покоління риси 
національної ідеї, яка полягає у формах, методах, функціях та 
принципах національно-патріотичного виховання. 

Сучасне виховання базується на системі цінностей, які через 
культуру, традиції, філософію, релігію вказують на вектор виховних 
зусиль, формують виховний ідеал. Існують інші цінності життя, які 
пов’язані з вихованням справжнього громадянина: вірність, 
піклування про дітей, батьків і старших у сім’ї, взаємодопомога і 
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любов до батьків, культура праці, дотримання народних звичаїв і 
традицій, пам’ять про предків, гостинність. 

У процесі національно-патріотичного виховання необхідно 
враховувати таку систему компонентів духовного світу особистості 
українця, як: національна психологія; національна філософія; 
національна правосвідомість; національна мораль; національний 
спосіб мислення; національний характер і темперамент; національна 
свідомість і самосвідомість [4]. 

Останнім часом організація виховного процесу в закладах 
позашкільної освіти істотно змінилася. Нові підходи застосовуються й 
до організації діяльності вихованців. Вони набагато активніше 
залучаються до участі в житті суспільства через учнівські органи 
самоврядування. Форми такої роботи не є новими, і зараз вони 
відіграють помітну роль у педагогічному процесі. 

Принципове значення в досягненні мети та ефективній 
реалізації змісту виховання патріотизму в молоді приділяється 
педагогу, його професійній готовності та переконанні в необхідності 
його здійснення, духовному і моральному самопочутті, у якому 
виявляється любов і щирість ставлення до Батьківщини і яке є 
запорукою успішності прищеплення учням відповідної якості. 

Здійснення системного національно-патріотичного виховання 
є однією з головних складових національної безпеки України. 
Національно-патріотичне виховання формується на прикладах історії 
становлення Української державності, українського козацтва, героїки 
визвольного руху, революції гідності, боротьби за територіальну 
цілісність України, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури 
і спорту. 

Утвердженню патріотичних почуттів, співпричетності до 
важливих подій сприяє участь вихованців в організації свят. У цьому 
зв’язку досить поширеними формами проведення є показ 
патріотичних фільмів, драматичних вистав, присвячених героїчному 
минулому українського народу та сучасним видатним громадянам 
країни, «круглі столи», дебати. На заходи варто запрошувати гостей, 
а саме: місцевих політичних діячів, відомих спортсменів та інших 
видатних постатей. Знайомство з видатними українцями викликає у 
вихованців почуття поваги й особистої причетності до здобутків нації, 
заохочує їх до активного соціального життя, стимулює бажання 
зробити щось значне для свого народу, формує громадянську 
позицію. Отже, такі виховні заходи створюють міцне підґрунтя для 
підготовки свідомих громадян, які пишаються своєю Батьківщиною і 
готові до активних дій щодо її подальшого розвитку і піднесення 
престижу. 

«Круглі столи», як форма національно-патріотичного 
виховання в закладах позашкільної освіти, високо оцінюється 
педагогами, бо їхні учасники мають змогу вільно висловлювати свої 
думки, взаємно збагачувати одне одного знаннями, утверджувати 
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власні патріотичні переконання, знаходити рішення в проблемних 
питаннях, аргументовано доводити правильність власної позиції. 
Проблемою для обговорення може бути така тематика: «Мода на 
патріотизм», «Український патріотизм», «Сучасні герої» тощо. 

Дебати також є формою національно-патріотичного 
виховання. У формуванні патріотичних поглядів і переконань 
вихованців важливе місце відводиться створенню ситуацій, у яких 
виникає потреба у відстоюванні своєї думки, завдяки чому починає 
формуватися власна думка, змінюватися внутрішня позиція, 
з’являється здатність до утвердження власних адекватних 
переконань, формується культура мовлення. 

Національно-патріотичне виховання формується на 
прикладах історії становлення Української державності, українського 
козацтва, героїки визвольного руху, досягнень у галузі політики, 
освіти, науки, культури і спорту. 

До сучасних методів належить метод проєктів із 
використанням ІКТ, упровадження якого базується на певних етапах і 
виборі актуальної теми національно-патріотичного спрямування. 

Дієвим методом впливу на формування у вихованців 
позашкільних закладів освіти національно-патріотичних якостей є 
рефлексивно-експліцитний метод за І. Бехом. Сутність цього методу 
полягає в тому, щоб через атмосферу довіри педагога до вихованця, 
упевненість в наявності в молоді основ благородства, самоповаги, 
їхньому орієнтуванні на добро, удосконалення повсякденного 
шкільного життя спонукати юнаків і дівчат до ґрунтовного 
усвідомлення свого внутрішнього світу (емоцій, почуттів, мотивів, 
цінностей, потреб, інтересів, бажань, прагнень, ідеалів) [1; 2]. 

Ураховуючи вищезазначене, основними шляхами реалізації 
концепції національно-патріотичного виховання в закладах 
позашкільної освіти є якісне оновлення змісту, форм і методів 
виховання; розроблення теоретико-методологічних основ 
безперервної системи національно-патріотичного виховання; 
розробляння й застосування оригінальних педагогічних технологій, 
нових підходів, виховних систем, які б відповідали потребам розвитку 
особистості, сприяли б розкриттю її талантів, духовно-емоційних, 
розумових і фізичних здібностей; гуманізація і гуманітаризація 
виховання дітей і молоді; залучення до виховної роботи 
висококваліфікованих і талановитих народних умільців, представників 
громадськості, національної еліти з науки, культури та мистецтва; 
створення гнучкої, оперативної і злагодженої системи науково-
теоретичної і методичної підготовки та перепідготовки педагогів; 
розвиток індивідуальних здібностей і талантів, забезпечення умов їх 
самореалізації, пошук, розвиток і підтримка юних талантів і 
обдаровань, формування національної інтелектуальної еліти 
суспільства; організація вивчення культурної спадщини регіонів 
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України, історії, літератури, фольклору, музики, театру, живопису, 
культурних зв’язків із народами інших країн. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ 

ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
Канзюба О.М. 

Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості 
м. Слов’янськ, Україна 

Актуальною проблемою сучасної педагогічної науки є 
розроблення нової стратегії розвитку національної освіти, що 
забезпечить прискорення інтеграції України в європейський освітньо-
науковий і культурний простір. Соціально важливого значення 
набувають теоретичні засади та рекомендації вітчизняних учених і 
педагогів-практиків щодо детермінації інноваційних освітніх процесів.  

Це зумовлює необхідність кардинального оновлення змісту 
навчання й виховання, розроблення й практичного впровадження 
новітніх освітніх технологій: переорієнтацію на компетентнісний 
підхід, нові інформаційні технології, неперервність самоосвіти, 
формування навичок співпраці, а також утвердження в системі 
загальної середньої освіти принципу профільності навчання, 
суспільне визнання нових стандартів освіти та незалежної оцінки 
результатів навчання.  

Навчити вчитись, навчити жити (культура побуту, здоровий 
спосіб життя), навчити жити разом (культура людських 
взаємостосунків), практична направленість навчання були і є 
актуальними завданнями діяльності педагогічних колективів. Саме 
тому сучасні системи освітньо-розвивальної роботи позашкільних 
освітніх закладів спрямовані на постійне розширення поля 
креативності вихованців, формування в них стійкої внутрішньої 
мотивації до навчально-пізнавальної та творчої діяльності, 
розширення соціального досвіду, формування позитивної «Я – 
концепції». Це не лише забезпечує самореалізацію вихованців у 
обраних видах навчально-творчої діяльності, а й сприяє їх 
професійному самовизначенню та соціальній адаптації.  

Успішність навчально-розвивальної та виховної роботи 
педагогічних колективів значною мірою залежить від органічного 
поєднання творчої праці та кращого досвіду досвідчених педагогів із 
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новаторськими ініціативами молодих колег. Саме такий підхід є 
основою для визначення шляхів розвитку закладів і впровадження 
різнопланових інновацій.  

Так, для системи роботи Донецького обласного палацу 
дитячої та юнацької творчості з талановитою молоддю характерними 
є такі групи інновацій: організаційно-технологічні, методичні, 
процесуальні. 

До числа організаційно-технологічних інновацій належать: 
організація роботи мобільного ДонОПДЮТ, розроблення й реалізація 
обласних освітніх і науково-освітніх програм. 

Методичними інноваціями є: розроблення науково-
методичних проблем, пов’язаних із розвитком творчих здібностей 
дітей та учнівської молоді, підвищенням креативної спрямованості 
позашкільного мікросоціуму, інтеграцією освітньо-розвивальних і 
здоров’язбережувальних технологій; розроблення методик розвитку 
творчих здібностей вихованців в процесі навчально-творчої 
діяльності в позашкільний час; діяльність обласних профільних 
методичних об’єднань педагогів позашкільних освітніх закладів. 

Процесуальними інноваціями є: організація психологічного 
супроводу суб’єктів освітнього процесу; упровадження програм 
психолого-педагогічних тренінг-курсів, нових навчально-виховних 
програм розвивального спрямування; розширення освітнього 
середовища як результат співпраці з вищим навчальним закладом, 
громадськими організаціями. закладами культури тощо; організація 
освітньої роботи за новими напрямами позашкільної освіти; 
упровадження наскрізних виховних програм народознавчого, 
екологічного, валеологічного, дослідницького, патріотичного 
спрямування тощо. 

Цілеспрямована робота педагогів області над 
упровадженням інноваційних процесів у діяльність закладів 
позашкільної освіти стала основою для формування в позашкільному 
освітньому просторі області: 

– системи раннього творчого розвитку дитини як 
інноваційного напряму освітньої роботи з дітьми дошкільного віку 
(успішно працює Школа раннього гармонійного розвитку дитини 
«Радість»); 

– системи організації науково-дослідницької діяльності 
учнівської молоді (щорічні науково-практичні конференції педагогів та 
вихованців ДонОПДЮТ); 

– обласних профільних методичних об’єднань педагогів, 
що діють з метою вироблення спільних підходів до розв’язання 
актуальних методико-педагогічних і ключових організаційно-
технологічних завдань, визначають пріоритетні напрями роботи. 

Особливе значення надається координації роботи 
педагогічних колективів закладів позашкільної освіти області над 
методико-педагогічними проблемами, розробленню нових підходів, 
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методик і технологій, узагальненню перспективного педагогічного 
досвіду колективів і творчих груп.  

Провідна роль у цій діяльності належить Донецькому 
обласному палацу дитячої та юнацької творчості – координаційно-
методичному осередку позашкільної освіти в області. 

Слід зазначити, що постійне підвищення наукоємності 
освітньо-розвивальної роботи закладів позашкільної освіти 
зумовлює підвищення вимог щодо психолого-педагогічної 
компетентності педагогів, розроблення та впровадження 
відповідних моделей психологізації освітнього процесу.  

За такого підходу психологізація освітньо-розвивальної 
діяльності закладів позашкільної освіти розглядається нами як 
така, за якої набуті вихованцями знання, уміння й навички стають 
основою для розкриття їхнього особистісного, інтелектуального та 
творчого потенціалу. Це передбачає: постійне вдосконалення 
професійних і творчих здібностей педагогів; розроблення та 
впровадження авторських психолого-педагогічних програм, 
спрямованих на розкриття творчого потенціалу вихованців; 
психологічний супровід освітнього процесу; участь у конкурсних 
заходах різних організаційних рівнів. 

Слід зазначити, що процес удосконалення організаційно-
технологічних засад позашкільної освіти буде ефективним за 
умов постійної підтримки з боку влади, адже виховання 
підростаючого покоління коштує дорого, а його перевиховання – 
значно дорожче. За визначенням ЮНЕСКО, сьогодні позашкільна 
освіта «…є відкритою неформальною паралельною освітою, 
спроможною швидко й мобільно реагувати на зміни в соціальному 
середовищі, на різноманітність потреб і мотивів соціуму, 
здібностей дітей» [2, с. 6].  

Об’єднання в регіонах зусиль ініціативних педагогів-
практиків, створення профільних методичних об’єднань і творчих 
груп, співпраця з науковцями у галузі педагогіки і психології, 
соціологами, іншими фахівцями – це саме той фактор, що не 
лише забезпечить упровадження інновацій, розроблення 
ефективних методик і технологій, а й сприятиме розвитку 
позашкільної освіти в цілому. 

Отже, на підставі зазначеного можна стверджувати, що 
інноваційність, креативність, стабільність розвитку позашкільної 
освіти сприяє її утвердженню в сучасному суспільстві як 
самодостатнього й соціально активного явища, одного з потужних 
факторів модернізації освітнього простору України. 
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ОСОБЛИВОСТІ І ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО І МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
ЗАСОБАМИ ХОРЕОГРАФІЇ 

Киркач А.В. 
Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості 

м. Слов’янськ, Україна 
Серед багатьох видів мистецтв хореографія має найбільший 

потенціал у розвитку творчих здібностей дітей, бо мистецтво танцю є 
синкретичним і вбирає в себе образотворче мистецтво, драматургію, 
музику. Тому хореографія в нашій країні набуває все більшої 
популярності, стає одним із найдієвіших чинників формування 
гармонійно розвиненої, духовно багатої особистості. Проблема 
розвитку творчих здібностей особистості є однією з центральних у 
педагогіці і потребує ґрунтовного аналізу. З одного боку, як переконує 
практика, більшість дитячих хореографічних гуртків і колективів 
зорієнтовані переважно на виховання, натомість як творчо-
пізнавальна робота, її роль у розвитку самостійності й ініціативи, в 
духовно-творчому зростанні, самовираженні дітей все ще лишаються 
недостатньо дослідженими. 

У дітей дошкільного віку активно йде процес оволодіння 
тілом, рухами, формування їхньої моторної сфери. Виявити нахил до 
хореографічної діяльності в цьому віці важко, оскільки здорова 
дитина весь час знаходиться у русі. На заняттях у хореографічних 
дитячих колективах успішно розвивається чуття ритму, пластичність, 
виразність рухів. Діти, у яких розвинені різноманітні м’язові рухи, 
стають більш здатними до гармонійного розвитку. Завдяки пошуку 
варіантів руху танцю, способів його виконання удосконалюється 
мислення, пам’ять, уява, воля. У ході відтворення руху через 
активізацію психомоторних процесів іде побудова образу і 
відображення його в свідомості дитини. 

Під час організації та проведення хореографічних занять з 
дітьми дошкільного віку доцільно використовувати танцювальні 
вправи різної спрямованості: пантомімічні (виразні рухи, пози, жести, 
міміка); танцювальні (рухи народносценічного, класичного, сучасного 
та елементарного бального танців); колективнопорядкові (фігурні та 
композиційні перешикування); корекційні (партерні та коригуючі рухи); 
музично-ритмічні (завдання на емоційне сприймання музики, 
музично-рухову координацію рухів та розвиток уваги, передачу 
ритмічного малюнка); творчі (імітаційні рухи, творчі ігри та завдання). 
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Доступний танцювальний та музичний репертуар у системі 
дошкільної освіти можна застосовувати не лише у хореографічній 
роботі, але й успішно інтегрувати в інші види дитячої діяльності 
(музичну, ігрову, театралізовану). Змістовне наповнення занять з 
ознайомлення дошкільнят із навколишнім світом та природою, 
фізичного виховання, формування елементарних математичних 
уявлень сприятиме підвищенню пізнавального інтересу дітей, 
закріпленню знань у нетрадиційних формах, збільшенню обсягу 
рухової активності. 

Поряд із навчальними завданнями на заняттях з хореографії 
доцільно вирішувати виховні. Виконання рухів дає змогу впливати на 
формування вольових якостей (наполегливості, організованості, 
дисциплінованості, витримки), а взаємодія хлопчиків та дівчат під час 
танцю сприяє засвоєнню навичок культури поведінки та спілкування 
(вміння запросити на танок та подякувати партнеру після його 
закінчення). Особливу увагу під час заняття треба звертати на 
хлопців, стимулюючи їхній інтерес не тільки мужніми темами 
танцювального репертуару, але й підвищеним фізичним 
навантаженням. Важливе значення на танцювальному занятті має 
музичний супровід, який має відповідати віку дітей, бути емоційно 
виразним, доступним для сприймання, чітко передавати характер 
рухів, ритм та темп. Якщо в одному зі структурних компонентів 
заняття переважають класичні танцювальні рухи, то варто 
використовувати репертуар класичної музики; якщо педагог 
використовує лексику народних чи сучасних танців, то відповідно 
добирається й музичне оформлення. 

Хореографічна діяльність має великі можливості для 
організації творчої роботи з дітьми. Оволодіння ними на заняттях 
своїм організмом зумовлює володіння своєю поведінкою, вчинками. 
Творча діяльність дітей яскраво проявляється в ігрових ситуаціях. 
Найдоступніший для дітей цього віку вид творчості – імпровізація. В 
імпровізації головну роль відіграють емоційні стани та уява-фантазія. 
Джерелом створення образів в ігровій діяльності є їхні життєві 
ситуації із власного досвіду. Можна рекомендувати створювати 
образні скульптурні композиції, зокрема, на колективних заняттях 
імпровізувати на казкові сюжети, фантазувати в умовах вільного 
діяння У навчальній хореографічній діяльності бажано 
використовувати вправи на наслідування. Для дошкільнят і молодших 
школярів цікаво відтворювати, наслідувати, наприклад, ходу тварин 
чи птахів. Такі заняття потребують правильного вибору педагогом 
різних способів стимуляції образної та моторної пам’яті дітей. 
Зокрема, можна рекомендувати попереднє читання оповідань, 
коротеньких уривків про тварин, краще окремо про кожну: зайця, 
ведмедя, вовка тощо; розглядання їхніх зображень за допомогою 
наочного допоміжного матеріалу. Такий спосіб готує дітей до 
відтворення характерних рухів, пластики, дій, відображення окремих 
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тварин і птахів. На хореографічних заняттях широко використовують 
вправу на кошачий крок, що стимулює розвиток пластичності, грації. 
Подобається дітям наслідувати і рух поїзда, машин, політ літака. 
Творча активність може починатися з наслідування. Наслідування – 
це не копіювання, а орієнтація на зразок. Воно не перешкоджає вияву 
своєрідності та індивідуальності дитини [4, с. 141] 

Вирішальним чинником, від якого залежить, чи виявить 
дитина здібності до певної діяльності, чи ні, є методика навчання. На 
сьогоднішній день доведено: під час навчання розвиваються навіть 
такі найвищі здібності, як поетичні, музичні, артистичні, 
організаторські та інші.. 

Хореографічна обдарованість пов’язана з особливостями 
емоційної і вольової сфер дитини. Емоційна чутливість, вразливість – 
характерні властивості художньо обдарованої людини. У дітей, які 
займаються хореографією, вона проявляється в реакції на музичні 
враження, в зацікавленому емоційному ставленні до занять [1]. 
Емоційний досвід закладається в ранньому віці. Розвиток і 
осмислення його йде протягом усього життя людини. Кожний вік 
дитини характеризується відповідними емоційними станами і 
почуттями та потребує уважного їх вивчення та виховання [2, с. 46]. 

Хореографічна діяльність має великі можливості для 
організації творчої роботи з дітьми. Оволодіння ними на заняттях 
своїм організмом веде до оволодіння своєю поведінкою, вчинками. 
Творча діяльність дітей яскраво проявляється в ігрових ситуаціях. 
Найдоступніший для дітей цього віку вид творчості – імпровізація. В 
імпровізації головну роль відіграють емоційні стани та уява-фантазія. 
Отже, процес засвоєння хореографічної культури дитиною дуже 
складний. Під час занять хореографією варто враховувати 
психофізіологічні особливості розвитку дитини, добирати різні методи 
навчання, використовувати цікавий і зрозумілий музичний супровід, 
приділяти увагу актуальності та доцільності танцювального 
репертуару.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ З 
ВАДАМИ ЗОРУ В УМОВАХ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ 

Коваленко В.Л. 
Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
У психічному розвитку дитини важливу роль відіграє оптичне 

сприймання (зір), яке здійснюється завдяки зоровому аналізатору. 
Саме через зоровий аналізатор людина одержує найбільше вражень 
від навколишнього світу. Такі ознаки предметів і явищ, як світло, 
колір, розмір, форма, протяжність у просторі ми пізнаємо насамперед 
за допомогою зору [3].  

Втрачена функція зорового аналізатора компенсується в 
сліпих та слабозорих дітей за рахунок активної діяльності збережених 
аналізаторів – слухового, рухового, тактильного та ін.. У процесі 
розвитку у цієї категорії дітей виникають нові засоби сприйняття і 
аналізу дійсності, орієнтування в оточенні, які відіграють значну роль 
в їх пізнавальній діяльності [2]. 

Компенсаторні процеси при порушеннях зору під впливом 
соціальних факторів й активної особистої позиції самої дитини 
досягають такого рівня, який забезпечує високий розвиток творчих 
сил і здібностей особистості. 

Творча активність – це комплекс інтелектуальних, емоційних, 
характерологічних властивостей, які дозволяють особистості 
продуктивно використовувати творчість у будь-якій діяльності. 

Ефективність роботи щодо розвитку творчих здібностей саме 
в молодших школярів залежить від дотримання ряду умов. 
Передусім, завдання, які пропонуються їм, мають бути спрямовані не 
лише на відпрацювання правила або алгоритму, а містити і такі 
компоненти, які вимагають здогадки, нестандартного підходу, 
творчого мислення тощо. З цією метою пропонуємо дітям завдання, 
котрі мають декілька рівноцінних і загальноприйнятих вирішень. 
Виконуючи такі завдання, дитина має можливість переконатися, що їх 
розв'язання в ряді випадків може мати кілька варіантів [1]. Отже, 
виконання такого роду завдань дозволить розвити творчий підхід, 
самостійно приймати рішення у використанні того або іншого прийому 
чи засобу. Формується розвиток уяви, здатність втілювати свої 
задуми в реальність. 

Участь дітей у виготовленні виробів з бісеру охоплює чимало 
завдань: ознайомлення з різними техніками низання і ткацтва; 
навчання їх даним видам мистецтва; розвиток необхідних навиків і 
вмінь у роботі з бісером; 

Заняття в гуртку мають великий виховний потенціал: 
виховання зацікавленості; формування знань, уявлень про трудову 
діяльність – її мету, планування, необхідність досягнення гарних 
результатів; виховання бажання і вміння працювати; удосконалення 
трудових навичок і формування нових, виховання самостійності, 



309 

кмітливості; формування старанності, звички доводити діло до 
закінчення, розвиток мислення; виховання культури праці; навчання 
організації; виховання наполегливості, цілеспрямованості, здібності 
до подолання труднощів для досягнення поставленої мети; розвиток 
ініціативності, винахідливості, дрібної моторики рук; виховання 
любові до мистецтва, бережливого відношення до результатів праці. 

Під час занять діти знайомляться з різними матеріалами, 
вправляються в підборі їх у кожному конкретному випадку, 
навчаються реалізовувати задум; особлива увага приділяється 
дотриманню правил роботи з інструментами. 

Роботу  розпочинаємо з освоєння різних видів і способів 
низання. Після цього ми переходимо до виготовлення прикрас з 
бісеру (сувеніри, фенічки, намиста, ланцюжки, ажурні комірці, 
ґердани). Процес виготовлення об’ємної роботи ділиться на декілька 
етапів: розробка схеми; розбір етапів роботи; добір матеріалів;  
підготовка його до роботи; виготовлення виробу. 

Діти виготовляють тварин, героїв із мультфільмів. Це 
викликає почуття гордості, захоплення сміливістю маленьких героїв, 
висміює ледарство, пропагандує дружелюбність. 

Заняття в гуртку «Бісероплетіння» дають широкі перспективи 
для розвитку естетичного смаку вихованців. Вони отримують 
уявлення про гармонію, симетрію узору, про красу виробу і 
матеріалу, здатність відчувати художній образ, навчаються оцінювати 
естетичні якості кожного виготовленого об’єкту. 

Під час використання різноманітних форм роботи (майстер-
класи, слайд – шоу, презентацій, виховних годин) здійснюється 
диференційний підхід, розвивається творча ініціатива. Результатом 
цієї діяльності є участь у шкільних, міських, обласних конкурсах та 
виставках на рівні з іншими дітьми та нагородження почесним 
грамотами. 

Заняття чинять коригуючий вплив на розумовий і фізичний 
розвиток. Робота з бісером є також потужним засобом морального 
удосконалення. Співпраця, яка будується на принципах 
взаємодопомоги і тісного співробітництва, є своєрідною практичною 
школою виховання в учнів таких цінних моральних якостей, як 
працелюбність, почуття дружелюбності, товариства, готовності 
завжди прийти на допомогу товаришу, дисциплінованості, 
організованості. Праця у гуртку формує  вихованців позитивні емоції, 
приносить їм радість, гарний настрій.  

Поряд із формуванням національної самосвідомості, 
оволодінням дітьми засобами рідної мови, історії, культури, 
мистецтва, народних традицій і звичаїв у центр уваги педагогічних 
працівників гурткової роботи повинна бути поставлена проблема 
своєчасного виявлення обдарованих дітей шляхом ранньої і 
поетапної діагностики, використання стимулюючих засобів щодо 
розвитку їхніх творчих потенційних можливостей. 
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ПЕДАГОГІКА МИСТЕЦТВА 

Лінник Л.Б. 
Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості 

м. Слов’янськ, Україна 
Усебічний і гармонійний розвиток дитини виступає провідною 

ідеєю педагогіки. Гармонійне поєднання розумового і фізичного 
розвитку, моральної чистоти, естетичного ставлення до життя та 
мистецтва – умова формування цілісної особистості. Правильно 
здійснюваний естетичний розвиток завжди пов’язаний з 
удосконаленням багатьох якостей і рис дитини. 

Загальна мета всебічного і гармонійного розвитку дитини 
визначає і основні завдання естетичного виховання в умовах гуртка 
декоративно-ужиткового мистецтва.  Вони передбачають: 

1. Систематичний розвиток естетичного сприймання 
естетичних почуттів і уявлень дітей. Вважаємо, що всі види 
мистецтва, краса природи, побуту сприяють розвитку естетично 
забарвленого сприймання. Воно завжди безпосередньо породжує 
естетичні переживання – емоційну чутливість, радість, хвилювання, 
захоплення, особливу зацікавленість. 

2. Залучення  вихованців до діяльності в галузі мистецтва, 
виховання у них потреб і звичок посильно вносити елементи 
прекрасного в побут, природу, суспільні відносини. 

3. Закладання початкових основ естетичного смаку. 
4. Розвиток художньо-творчих здібностей дітей. Діяльність 

вихованців, пов’язана з мистецтвом, завжди повинна бути 
невимушеною, насиченою радісним сприйняттям, творчою уявою, 
ініціативою. Чим більше естетично розвинена дитина, тим міцніші її 
художні вміння та навички, тим повніша, цікавіша її творча діяльність. 

В естетичному вихованні істотне значення мають дві його 
сторони: розвиток сприймання і залучення вихованців до практичної 
діяльності. 

Естетичне сприймання ми розуміємо широко. Важливу роль 
відіграє сенсорне виховання, яке дає дітям можливість розрізняти 
барви, звуки, форми,  які потрібні для зображення явищ, предметів. 
особливої ваги набуває емоційна забарвленість сприймання 
прекрасного, без чого воно не може бути естетичним. 
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Зародження естетичного почуття спробуємо обґрунтувати 
такими міркуваннями. Побутові предмети мистецтва і явища природи 
переважно оцінюються з погляду їх фізичних якостей, які доступні на 
наочні для сприймання дитини і зберігаються в її пам’яті у формі 
наочних уявлень. 

Естетичне почуття, що виникає під впливом дії людини, її 
ставлення до праці та побуту, до всього життя, наближається до 
більш високого поняття – до поняття “прекрасного” як вищого 
морального ідеалу.  

Естетичне почуття завжди характеризується творчими 
прагненнями. Воно викликає бажання діяти. Якщо мета діяльності 
зрозуміла й посильна, якщо вона побудована на творчій активності 
дітей, а сама діяльність добре організована, проходить у цікавій 
формі і дає радість, то в цих умовах єдність морального і естетичного 
виступає особливо виразно. 

У процесі естетичного ставлення вихованців до дійсності 
найрізноманітніші її об’єкти і явища мають стати предметом 
особливої уваги, пізнання і творчості. Відтак важливо підкреслити, що 
естетичний досвід вихованців повинен бути спрямований на освоєння 
прекрасного, відкривати перед ними можливості повноцінного 
сприймання предметів і явищ дійсності, які, по-перше, є важливими, а 
по-друге, є посильними для сприймання й осмислення.. З цього 
постає завдання -   сформувати такий естетичний досвід який би 
дозволяв вихованцям повноцінно освоювати об’єкти естетичного 
ставлення  

Особливо значущим видом естетичної діяльності є художня. 
Значення мистецтва як засобу естетичного виховання не потребує 
доведення. Художня праця і майстерність не можливі без активної 
діяльності творчої уяви. Практична діяльність  вихованців 
спрямована на доступне їм перетворення побуту і природи. Вона 
проявляється у повсякденному житті, в художній практиці. Але 
естетичною її можна назвати за таких умов: 

– якщо творча уява дітей спонукає проявляти своє 
особисте ставлення до навколишнього, прагне його змінити; 

– якщо ця діяльність зігріта радістю спільних дій із своїми 
однолітками; 

– якщо результати власної художньої майстерності дають 
їй задоволення якістю продукції [2]. 

Важливо навчити дітей як мінімум, доводити до досконалості 
будь-яку репродуктивну діяльність, тобто відтворювати чи 
повторювати красиво те , що створено, задумано іншими і, як 
максимум, – створювати щось своє, нове, втілювати в ньому свої 
уявлення про красу. 

Слід пам‘ятати, що краса в діяльності починається не з 
результату, а з бажання йти до нього. Тому доцільно більше 
працювати над розвитком естетичного прагнення. Наявність його – 
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важлива вимога довершеного, найбільш виразного виконання, 
творчої самореалізації особистості вихованців Естетична діяльність 
починається з емоційного збудження, естетичного переживання, яке 
переводиться в працю. Важливо так організувати роботу  вихованців, 
щоб вони самі  чи їх результати збудили у них позитивні почуття 

Велику роль у розвитку прагнення до краси відіграє знання 
того, що робота буде публічно оцінюватися , що вона цікава для 
вихователів, батьків, знайомих. Дитина повинна бачити певну мету, 
заради якої вона працюватиме, віддаючи всі сили. Відомо, як 
старанно і наполегливо  готуються  вихованці  до виставок , до свята. 

У цілому естетичне виховання передбачає розвиток певних 
здібностей, а саме: 

– здатність сприймати і відчувати прекрасне, гарне в 
природі, побуті, суспільних відносинах, у творах мистецтва; 

– здатність перетворювати, вносити найпростіші елементи 
красивого в життя та побут, виразно використовувати малюнки, 
ліплення, здатність знаходити способи зображення в малюнку і 
ліпленні; 

– здатність до творчості в художній діяльності, в сюжетних 
іграх, у побуті. Мова йде про творчу уяву під час сюжетних ігор 
художнього типу, творчу ініціативу при внесенні красивого в побут, 
пошуки засобів виразності в малюнках; 

– здатність оцінювати красиве в оточенні. Полягає вона в 
умінні правильно розрізняти зміст, загальний характер і найяскравіші 
виражальні та образотворчі засоби творів живопису; в умінні 
оцінювати, як діти виконують малюнки, виділяти гарні предмети в 
побуті, красиве – у явищах природи [1]. 

Отже, в основі естетичного виховання лежить розвиток 
емоційної чутливості до прекрасного і негативного ставлення до 
потворного. Одне з головних завдань мистецтва як засобу 
естетичного виховання – стимулювання творчих здібностей, 
ініціативи, самостійності. Особливість педагогіки мистецтва в тому, 
що творчості навчити не можна. Можна лише створити умови для 
пробудження, активізації у вихованців творчих імпульсів, для пізнання 
радості творення. Саме такі можливості має навчання у гуртках 
декоративно ужиткового мистецтва. Чим раніше розпочати таку 
роботу з дітьми, тим більше шансів, що творчі можливості дітей 
згаснуть, а розвинуться, щоб виявитися згодом у всіх сферах 
діяльності. 
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РОЗВИТОК ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ У ПРОЦЕСІ ІГРОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 
Приймак В.А. 

Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості 
м. Слов’янськ, Україна 

Дошкільну іншомовну освіту, насамперед англомовну, 
здобуває дедалі більша кількість дітей. Навчання здійснюється як 
індивідуально (у родинах),так і колективно (у дитячих садках, у 
позашкільних та культурно-освітніх закладах). У процесі навчання 
дошкільників англійської мови, діалогічне мовлення виступає 
водночас предметом і провідним засобом навчання. Під час процесу 
навчання діти не вивчають складових частин незнайомої мови, а 
одразу опановують її як засіб спілкування. Ефективність таких занять 
цілком залежить від добору форм, методів та прийомів роботи, які 
відповідають віковим особливостям маленьких дітей, які вивчають 
іноземну мову.  

Ігровий характер процесу навчання дозволяє розкрити 
індивідуальні творчі можливості, сформувати навички спілкування, 
встановити невимушене спілкування (в контексті ситуації) і створити 
якісний стрибок в розвитку самооцінки (дитина виділяє себе як 
суб’єкта діяльності, як особистість) [3]. 

Успіх у будь-якій справі залежить від добре розробленого 
плану. Стосовно дошкільників (у віці від 3-х до 6-ти років) варто 
говорити про розвивальні заняття, оскільки визначальним видом 
діяльності дітей цієї вікової групи є не навчання, а гра.  

Людина в мовленнєвому акті оперує не окремими словами, 
асемантичними полями, з яких вона обирає слово, щоб висловити 
думку.  

Одиницею навчання лексичного матеріалу є лексична 
одиниця (даліЛО), яка може бути не лише словом, але й сталим 
словосполученням. 

Основними критеріями відбору лексичних мінімумів є такі: 
сполучуваність, тобто здатність ЛО поєднуватися з іншими 
одиницями у мовленні; семантична цінність, тобто висловлювання за 
допомогою ЛО важливих понять з різних сфер людської діяльності; 
стилістична необмеженість (перевага не надається жодному із стилів 
мовлення) .  

Центральною ланкою в роботі над засвоєнням лексичного 
матеріалу є формування лексичних навичок. За визначенням 
С. Шатілова, «лексичні мовленнєві навички» – це навички інтуїтивно-
правильного утворення, вживання і розуміння іншомовної лексики на 
основі мовленнєвих лексичних зв'язків між слухомовленнєво 
моторною і графічною формами слова і його значенням, а також 
зв’язків між словами іноземної мови [1]. 

У процесі засвоєння лексичного матеріалу (так само, як і 
граматичного) можна виділити:  
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Перший етап – ознайомлення дітей з новими ЛО – 
семантизація ЛО;  

Другий етап – автоматизації дій дітей з новими ЛО, де 
розрізняють; 

а) автоматизацію на рівні словоформи, вільного 
словосполучення та  

фрази, речення;  
б) автоматизацію на понадфразовому рівні – діалогічної або 

монологічної єдності.  
Далі здійснюється удосконалення дій з ЛО і як результат – 

ситуативне вживання засвоєних ЛО при висловлюванні своїх думок в 
усній формі (говоріння). 

Процес ознайомлення з новою ЛО починається, як правило, з 
семантизації, тобто розкриття значення нових ЛО. Всі різноманітні 
способи семантизації можна поділити на дві групи: перекладні та 
безперекладні. 

Рекомендуються такі прийоми для запам'ятовування:[4] 
– проговорювання з різною гучністю (тихо, нормально, 

голосно); 
– ритмічне проговорювання у різному темпі (повільно, 

нормально, швидко); 
– повторення слова, фрази, речення у супроводі 

ритмічного про плескування, тупання, кружляння; 
– проспівування фрази на загальновідомий мотив; 
– проговорювання з різними емоційними інтонаціями 

(радісно, з жалем, здивовано, засмучено); 
– повторення за педагогом у супроводі пантоміми 

(бадьоро крокуємо, збираємо гриби, рвемо горіхи, літаємо та ін.); 
– взаємодії у шеренгах, колах, групах, парах; 
– проговорювання з асоціативними опорами (різні 

картинки, геометричні фігури, знаки, що відповідають певній фразі). 
Залежно від конкретної мети заняття, малі літературні форми 

(художнє слово) можна використовувати: 
– на етапах введення матеріалу; 
– як фонетичну зарядку, після засвоєння матеріалу дітьми; 
– як засіб розрядки у середині та в кінці заняття, коли 

дітям потрібен відпочинок. 
Процес навчання буде успішним тоді, коли [3]: 
1. для дитини діяльність з аудіювання і говоріння буде 

цікавою (наявність мотиву); 
2. результат слухання чи говоріння буде очікуваним 

(наявність мети); 
3. у пам'яті, уяві, попередньому досвіді дитини будуть 

наявні можливості розв'язувати завдання (наявність засобів); 
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4. ніщо не буде стримувати пошуково-інтелектуальної 
діяльності, спрямованої на розв'язання завдань іншомовного 
спілкування (наявність умов); 

5. подача програмного матеріалу має проводитися чітко, 
виразно, досить голосно, спокійно, у нормальному темпі; 

6. введення нового лексичного матеріалу супроводжується 
жестами, мімікою, зміною тембру голосу, що відповідає персонажу 
дійства, демонстрацією, перекладом на рідну мову, фоновою 
музикою. 

Раніше центральним завданням педагогів при викладанні 
англійської мови в дошкільному віці вважалося розширення 
словникового запасу, лексичного розвитку в процесі ознайомлення з 
навколишнім, тобто кількісне його нагромадження в пасивному та 
активному словниках. В сучасному світі, який швидко та стрімко 
розвивається, завдання педагогів вже сформувати у дітей певні 
лексичні навички спілкування іноземною мовою, зорієнтувати їх на 
використання іноземної лексики у вільному спілкуванні з однолітками, 
з дорослими, що можливе тільки завдяки розвитку саме діалогічного 
мовлення через гру. Адже для дитини гра – це природний вид 
діяльності, під час якої вона гармонійно розвиває свої фізичні та 
інтелектуальні здібності, опановує нові знання та вміння. Навчання 
англійської мови дітей середнього та старшого дошкільного віку в 
дитячому садку відбувається завдяки формуванню елементарної 
англомовної комунікативної компетенції, яка досягається шляхом 
активізації словника через рецептивні, репродуктивні ігри, вірші та 
пісні, відповідної тематики. Кожна сфера спілкування (тема) містить 
лексичний матеріал та мовні структури, а також засоби вивчення 
(добірка ігор, художніх слів). Спілкування організовується таким 
чином, щоб дитина була безпосереднім учасником навчального 
процесу в ігровій атмосфері, в ігровому середовищі. Навчаємо 
граючи! Гру треба повторювати кілька разів поспіль за одних і тих 
самих умов, щоб утворені рефлекторні зв’язки були стійкішими, а діти 
швидше запам’ятовували поданий матеріал. 
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ПАТРІОТИЗМ: НАЦІОНАЛЬНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ 

Ратушна О.І. 
Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості 

м. Слов’янськ, Україна 
Пріоритетним напрямом виховання дітей та молоді в 

національній системі освіти є патріотичне виховання. Актуальність 
патріотичного та духовного виховання підростаючого покоління 
зумовлюється процесом формування в Україні громадянського 
суспільства, становлення єдиної нації. Патріотизм у сучасному 
розумінні – це відчуття того, що в моєму місті, в моєму навчальному 
закладі, країні мене стосується, що залежить від мене. Я – творець 
майбутнього своїх майбутніх нащадків. У цьому зв’язку В.О. 
Сухомлинський наголошував, що: «Патріотичне виховання – це 
сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до 
чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується» [1]. 

Необхідно зазначити, що патріотизм – це одна із якостей 
людського характеру. Він, подібно до любові, керує людською 
свідомістю, заставляючи робити великі і малі вчинки в ім’я своєї 
батьківщини. Патріотизм – величний вияв нескінченної любові до 
рідного краю. Патріотизм, як і честь виховує великих, сильних людей, 
які здатні пожертвувати своїм життям заради рідної землі. Історичне 
джерело патріотизму – це формування зв’язків із рідною землею, з 
рідною мовою, народними традиціями, звичаями та культурою. 

У сучасній педагогічній науці виділяється три основних види 
патріотизму, а саме: 

– етнічний патріотизм – ґрунтується на почутті власної 
причетності до свого народу, на любові до рідної культури, до власної 
історії тощо. Розвиваються якщо дитина виростає у національно 
свідомій і національно-орієнтованій сім᾿ї, навчається в українській 
школі. У цьому сенсі неабияке значення має вивчення рідної мови, 
власної історії, літератури, українознавства, українського мистецтва, 
рідних звичаїв тощо; 

– територіальний патріотизм – ґрунтується на любові до 
того місця на землі, до місцевості, ландшафту, клімату тощо, де 
людина народилася. На думку Г. Ващенка, є всі підстави вважати, що 
любов до рідного краю, в першу чергу, заснована на ранніх дитячих 
переживаннях, захопленнях. Для людини, як, зрештою, і для деяких 
інших живих істот, рідним стає все те, що вона сприймає найперше, 
найраніше; 

– державний патріотизм – ґрунтується на меті нації – 
побудові власної держави, державному самовизначенні, 
державницькому світогляді та державницькому почутті. Це вищий 
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патріотизм який будується на державній ідеології та пов’язаний з 
почуттям громадянськості. 

Філософи й політологи визначають патріотизм як суспільний і 
моральний принцип, який характеризує ставлення людей до своєї 
країни та виявляється в певному способі дій і складному комплексі 
суспільних почуттів, що узагальнено називається любов’ю до 
Батьківщини. Це соціально-політичне явище, якому притаманні 
природні витоки, власна внутрішня структура, що в процесі 
суспільного розвитку наповнювалася різним соціальним, 
національним і класовим змістом. 

У соціальній психології патріотизм визначається як певне 
моральне ставлення й оцінка особистості. Патріотичне почуття, 
соціально-моральне у своїй основі, особистість набуває не лише 
шляхом біологічної спадковості, а неодмінно під впливом соціального 
середовища, виховання (соціалізації) у широкому розумінні слова. 
Нині патріотизм покликаний дати новий імпульс духовному 
оздоровленню народу, формуванню в Україні громадянського 
суспільства, яке передбачає трансформацію громадянської 
свідомості, моральної, правової культури особистості, розквіту 
національної самосвідомості і ґрунтується на визнанні пріоритету 
прав людини. 

Необхідно зазначити, що визначальною рисою українського 
патріотизму має бути його дієвість, спроможна перетворювати 
почуття в конкретні справи та вчинки на користь держави. Справжній 
патріот повинен мати активну життєву позицію, своїми справами та 
способом життя сприяти якісним змінам ситуації в країні на краще. 
Для формування такої свідомості особистості має бути успішно 
реалізована цілісна система патріотичного виховання [3]. 

Усе це передбачає здійснення цілої низки системних заходів, 
спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді, 
основаних на національних та європейських цінностях. 

Провідна роль у вихованні молоді належить українській мові 
як духовному стержню нації. Рідна мова – найважливіший засіб 
патріотичного виховання.  

У наш час необхідною умовою включення молоді у суспільне 
життя є розвиток її самоорганізації та соціальної активності. 

Соціальна активність – це сукупність форм людської 
діяльності, свідомо орієнтованої на рішенні завдань, які постають 
перед суспільством, соціальною групою в цей період. Соціальна 
активність може проявлятися у різних сферах: трудовій, громадсько – 
політичній, культурній. 

Патріотичне виховання – це суспільна діяльність, яка формує 
ставлення людини до себе, до свого народу й Батьківщини. Це 
ставлення виявляється у відповідних почуттях, переконаннях, ідеях. 
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СТВОРЕННЯ ДУХОВНОГО ПРОСТОРУ ОСОБИСТОСТІ 

ЗАСОБАМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
Рибалка Л.Д. 

Донецький обласний інститут  
післядипломної педагогічної освіти 

м. Краматорськ, Україна 
У Стратегії національно-патріотичного виховання, 

затвердженої Указом Президента України № 286/2019 від 18 травня 
2019 року, духовно-моральне виховання розглядається як одна з 
основних складових національно-патріотичного виховання [1]. Однак 
сьогодні саме це положення Стратегії є предметом палких дискусій 
між представниками української громадськості. Наприклад, на сайті 
офіційного інтернет-представництва Президента України 21 серпня 
2019 року було зареєстровано петицію про скасування Указу 
Президента України № 286/2019 від 18 травня 2019 року та заборону 
викладання навчальних дисциплін духовно-морального спрямування 
у світських закладах освіти. На думку авторів петиції, упровадження 
навчальних предметів духовно-морального спрямування, яке 
визначено одним із напрямків Стратегії національно-патріотичного 
виховання, дискримінує невіруючих і представників нехристиянських 
релігій.  

Дискусії, що точаться в українському суспільстві навколо 
питань духовно-морального виховання, зумовлені багатьма 
факторами: 

– глобалізаційні процеси,  вплив феномену європейських 
цінностей (зазначимо, що в західноєвропейських країнах 
секуляризація суспільного життя, системи освіти розпочалася ще 
наприкінці ХVIII ст.); 

– наслідки багаторічної антирелігійної пропаганди за 
радянські часи; 

– помилкова позиція деяких педагогів, які викладають 
предметів духовно-морального спрямування, щодо змістовного 
наповнення занять (всупереч Концептуальним засадам вивчення в 
загальноосвітніх навчальних закладах предметів духовно-морального 
спрямування, схваленим колегією Міністерства освіти і науки України 
№ 8/1-2  від 29 червня 2006 року, неодинокими є спроби катехізації, 
нав’язування дітям власних поглядів у ставленні до тих чи інших 
релігійних організацій).  

Однак дискусії щодо доцільності духовно-морального 
виховання, яке ототожнюється з релігійним виховання, не мають 
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відволікати увагу освітян від питання налагодження конструктивної 
взаємодії, що можливо за умови усвідомлення його представниками 
морально-етичних цінностей поваги  та турботи, готовності до 
соціально-практичної діяльності альтруїстичної спрямованості. Про 
актуальність цього питання свідчать результати моніторингового 
дослідження рівня сформованості національної свідомості, що 
проводяться департаментом освіти і науки Донецької обласної 
державної адміністрації у співпраці з Донецьким обласним інститутом 
післядипломної педагогічної освіти протягом 2016–2019 років. 
Наприклад, у 2019 році було опитано 671 учень 7, 9, 11 класів 
закладів загальної середньої освіти Донецької області. Результати 
опитування виявили середній рівень сформованості такого показника 
національної свідомості як толерантність стосовно інших етносів, 
культур, мов, релігій; сприйняття загальнолюдських цінностей (3,85 
за п’ятибальною шкалою; + 0,29 у порівнянні з 2018 роком). 
Зауважимо, що рівень сформованості даного показника визначався 
на підставі оцінки респондентами тверджень «Гуманізм для мене – 
умова взаємодії з людьми»,  «Здебільшого представники інших 
релігійних конфесій приємні люди» та ін. 

Отже, результати моніторингового дослідження рівня 
сформованості національної свідомості свідчать, що гуманізм і 
толерантність ще не стали світоглядними основами для багатьох 
представників учнівської молоді Донеччини. І тому, на думку авторки, 
помилковою буде відмова від духовно-морального виховання в 
закладах освіти. Водночас ефективність виховання на цінностях 
поваги до людської гідності, культурного різноманіття залежить від 
того, чи відмовляться педагоги від ототожнення духовності виключно 
з релігійністю.  В основу їхньої педагогічної діяльності має бути 
покладено виховання на загальнолюдських морально-етичних 
цінностях поваги та турботи до себе, оточуючих, життя в цілому, а 
також філософське розуміння духовності як індивідуального 
вираження в системі мотивів особистості двох фундаментальних 
потреб: ідеальної – потреби в пізнанні й соціальної – потреби жити, 
діяти для інших [2, с. 106]. 

Аналіз наукової та методичної літератури з організації 
духовно-морального виховання засвідчує наявність широкого спектра 
досліджень її різних аспектів. До першої групи наукових праць 
теоретичного характеру слід віднести дослідження українських 
науковців щодо формування ціннісних орієнтацій людини присвячено 
З’ясовано, що більшість сучасних вчених (В. Андрущенко – 
модернізація освіти України, введення молоді у світ філософсько-
світоглядної культури; Ю. Білодід – духовна сторона людської 
сутності як специфічне ставлення людини до буття та до власного 
місця в ньому; І. Бех – духовні цінності в розвитку особистості; О. 
Вишневський – український виховний ідеал і національний характер, 
гуманізація шкільного життя; С. Кримський – моральний розум як 
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стратегічний ресурс людства ХХІ ст., та ін.). До другій групи наукової 
та методичної літератури ми відносимо праці, за допомогою яких 
педагоги закладів освіти можуть визначитися з формами та методами 
виховання на загальнолюдських морально-етичних цінностях. Це, 
передусім, програма ««Нова українська школа» у поступі до 
цінностей», створена колективом Інституту проблем виховання 
Національної академії педагогічних наук України на чолі з І. Бехом. 
Духовно-моральному вихованню в закладах позашкільної освіти як 
невід’ємного складника системи освіти  присвячено дослідження 
О. Биковської – теоретико-методичні основи позашкільної освіти в 
Україні; О. Матвієнко – моральне виховання молодших школярів у 
позашкільній діяльності; О. Мироненко – морально-етична діяльність 
дітей в умовах позашкільного закладу; І. Плясецької – моделювання 
етично-естетичного виховання в системі додаткової освіти; 
Н. Сінькевич – формування морально-ціннісних орієнтацій у дівчат-
підлітків в умовах взаємодії школи та позашкільних закладів; 
Г. Усачової – розвиток основ гуманістичного світогляду молодших 
школярів засобами українського національного виховання, та ін.   

Значний досвід виховання на загальнолюдських морально-
етичних цінностях шляхом організації учнівських досліджень 
суспільно-політичної та культурно-духовної сфер життя суспільства 
накопичений в закладах позашкільної освіти Малої академії наук 
України (наукове відділення філософії та суспільствознавства). Його 
працівниками розроблено навчальні програми дослідницько-
експериментального напряму: 

− «Філософія» (вищий рівень навчання, програма 
розрахована на 2 роки, 9 годин на тиждень), спрямована на 
«виховання в учнів засобами філософування розуміння умов 
формування особистості, її свободи і відповідальності за збереження 
життя, природи, культури»» [3, с. 11]; 

− «Теологія, релігієзнавство та історія релігій» (основний 
рівень, 1 рік навчання, 6 годин на тиждень; вищий рівень, 2 роки 
навчання, 6 годин на тиждень), упровадження якої сприятиме 
«розвитку толерантного ставлення до представників різних конфесій» 
[3, с.103]. 

На регіональному рівні у межах комунального позашкільного 
навчального закладу «Донецька обласна Мала академія наук 
учнівської молоді» працюють секції «Філософія», «Теологія, 
релігієзнавство та історія релігій». Однак слід зазначити недостатній 
інтерес представників учнівської молоді Донеччини до роботи цих 
секцій. До участі у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії 
наук було представлено у 2016/2017 навчальному році: 1 робота за 
секцією «Філософія», 3 роботи за секцією «Теологія, релігієзнавство 
та історія релігій»; у 2017/2018 навчальному році: 2 роботи за секцією 
«Філософія», 3 роботи за секцією «Теологія, релігієзнавство та історія 
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релігій»; у 2018/2019 навчальному році: 3 роботи за секцією 
«Філософія», 4 роботи за секцією «Теологія, релігієзнавство та історія 
релігій». Це свідчить про те, що виховний потенціал закладів 
позашкільної освіти системи Малої академії наук реалізується 
недостатньо.  

На підставі власного досвіду співпраці авторки з учнями – 
дійсними членами Малої академії наук за секцією «Теологія, 
релігієзнавство та історія релігій» (2011 р. – Нікіфоров К., 
переможець ІІІ (заключного) етапу, 2012 р. – Бондаренко К., ІІІ місце у 
ІІІ (заключному) етапі; 2018 р. – Федь М., переможець ІІ (обласного) 
етапу; 2019 р. – Приходько В., переможець ІІ (обласного) етапу) 
можна висловити припущення, що заважає подальшій праці з 
організації духовного простору особистості засобами позашкільної 
освіти. Це – залучення до дослідницькій діяльності в галузі філософії 
та релігієзнавства переважно учнів старшого шкільного віку. До цього 
часу їхні ціннісні орієнтації є в цілому сформованими. На думку 
авторки, акцент у роботі в системі МАН має бути перенесеним на 
учнів підліткового і, навіть, молодшого шкільного віку. Науковою та 
методологічною базою для такої роботи можуть стати теоретичні 
праці Метью Ліпмана, Анни Шарп та ін., практичний наробок Школи 
комунікації та мислення PRAXIS. Упровадження у практику закладів 
позашкільної освіти курсу «Філософія для дітей», матеріалів повісті 
Метью Ліпмана «Відкриття Гаррі Стотлмейера», особливо його 
частини «Ліза. Роздуми про етику» [5]. Завдяки ним через 
філософське міркування, комунікацію і діяння наші вихованці 
отримують можливість максимальної участі в житті суспільства. 
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АКТИВІЗАЦІЯ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ 
ДОШКІЛЬНИКІВ 

Росада М.О. 
Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості 

м. Слов’янськ, Україна 
Мовленнєвий розвиток дитини є головним інструментом, за 

допомогою якого вона встановлює контакт із довкіллям і завдяки 
якому відбувається соціалізація дитини. Ознайомлення з 
результатами теоретичного аналізу означеної проблеми і практичним 
досвідом засвідчило, що питання зв’язності дитячого мовлення попри 
всю різноманітність пропонованих методичних систем, розглядається 
не лише практиками, але й науковцями однобічно, з погляду 
оволодіння дітьми загальноприйнятими в лінгвістиці якостями 
зв’язного мовлення. 

Під мовленнєвою активністю дитини дошкільного віку 
науковці розуміють виражену потребу в мовленнєвому спілкуванні, 
бажання вступити в контакт із оточуючими та вміння організувати 
мовленнєве спілкування [2]. І саме відсутність у дошкільників потреби 
в спілкуванні і є проблемою сучасності. Зі стрімким розвитком 
сучасних технологій спілкування для дошкільників набуло більш 
другорядного значення, дитина легше демонструє свої бажання, 
прохання (міміка, жести, елементарні звукові супроводи), ніж пояснює 
про них.  

В процесі складання розповіді старшими дошкільниками 
відмічається бідність словника, а саме: неточності використання слів, 
переважання у словнику іменників і дієслів та обмеженість 
використання прикметників, прислівників, прийменників. Діти 
використовують в мовленні переважно прості поширені речення і 
майже не користуються складними реченнями зі сполучниками (і, а, 
та, але, або). Спостерігається багато помилок граматичного 
оформлення речень: порушення узгодження прикметників, іменників, 
дієслів у роді, числі, відмінку («Діти в лісу багато гриб збирала.» «На 
дереві лист облетіло»). 

Активізація мовленнєвого спілкування та особистості дітей 
забезпечується наступними засобами: підбір ігор та вправ, що 
враховують рівень мовленнєвого розвитку кожної дитини; взаємодія в 
роботі з дітьми педагога та вихователів; робота з батьками з надання 
їм допомоги у вихованні дитини в родині; цікавий наочний та 
мовленнєвий матеріал; система заохочень. 

У роботи гуртка «Словничок» використовується комплекс 
методів: теоретичних (аналіз, узагальнення даних психологічної, 
психолінгвістичної, лінгвістичної, нейропсихологічної літератури з 
проблеми дослідження); узагальнення та аналіз педагогічного досвіду 
з метою з’ясування стану мовленнєвої активності дошкільників; 
емпіричні (вивчення документальних джерел); спостереження за 
виховним процесом; опитування, бесіда.  
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Основними технологіями активізації мовленнєвого 
спілкування дітей у гуртку: наслідувальна діяльність; етюди, рухливі 
та дидактичні ігри, ігри-драматизації; логопедична ритміка, дії під 
музику; проблемні ситуації; коментувальне малювання; 
психотерапевтичні прийоми; введення ігрових персонажів; розвиток 
невербальних засобів тощо. Тобто, освітній процес опирається на 
провідну діяльність дітей дошкільного віку – ігрову, а у спілкуванні 
педагога з дітьми домінує партнерський стиль.  

Також важливою умовою активізації мови дітей є створення 
насичених і різноманітних вражень, створення обстановки, яка 
активізує мовлення. Такі ситуації пробуджують у дітей бажання 
поділитися враженнями, потребу задавати питання, уточнювати 
побачене тощо.  

Потрібно розвивати зацікавленість дітей, використовуючи 
прийоми присвоєння цікавих атрибутів і ролей в іграх та інших видах 
дитячої діяльності, стан активності колективу, надання дитині 
знайомих йому завдань, виконання яких не викликає у нього 
труднощів і приносить задоволення. Це підтримує у дошкільнят 
інтерес до занять і розвиває їх активність. Характерною особливістю 
всіх ситуацій є створення умов вимушеного, але не примусового 
вступу дитини в діяльність або спілкування з оточуючими його дітьми. 

Достатньо високий рівень мовленнєвих досягнень дає дитині 
можливість проявляти як соціальну, так і інтелектуальну активність у 
колі однолітків, а спрямованість на комунікацію (прагнення бути 
зрозумілим та розуміти інших) змушують дошкільника будувати 
мовленнєві висловлювання у такій формі, яка забезпечить 
взаєморозуміння між учасниками бесіди. 

На думку психологів однією з важливих умов в організації 
спілкування дошкільників є дотримання основних правил позитивного 
спілкування та взаємодії: 

– розмовляти мовою співрозмовника (спілкуватися між 
собою знайомою, доступною мовою, не використовуючи занадто 
складних незрозумілих слів); 

– поважати виступаючого (в жодному разі не критикувати 
та перебивати, лише за надобності підказувати та направляти); 

– проявляти інтерес до спілкування [1]. 
Щоб мовленнєва взаємодія дітей була ефективною, педагог 

має створити умови для розвитку комунікативних навичок вихованців. 
Однією з таких умов є введення емоційного компоненту («яскравої 
плями», емоційного всплеску). І саме такою «яскравою плямою» є 
використання інноваційних технологій в роботі з вихованцями. 

Використання диктофону на заняттях – один із засобів 
розвитку фонетико-фонематичного сприйняття дитини, розвитку 
вміння слухати співрозмовника та приймати участь у обговоренні 
(можна запропонувати дітям записати казки і оповідання, які вони 
складають, а потім дати їм прослухати). Ще до прослуховування 
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можна виявити, що сам диктофон дисциплінує дітей і пробуджує у 
них відповідальність та активність (теми для ігор найрізноманітніші 
«Моя улюблена гра», « Мій улюблений мультфільм», "Моя добра 
справа сьогодні"). 

Телевізор – для інсценування підійде будь-яка програма, 
наприклад, "Погода" чи дитяча казка. Також педагог може 
запропонувати дитині сюжетні (погода, явища живої природи) або 
предметні картинки з назвами овочів, тварин, посуду, птахів і таке 
інше, оточуючого середовища. Педагог повідомляє проте, що 
телевізор зламався – зображення є, а слова чути нечітко, просить 
дитину за слайдами розповісти про те, що на них зображено, які події 
відбуваються. 

Також можна використовувати відео для повторення рухів та 
слів (логопедична ритміка), мультиплікаційні фільми («Алфавіт 
безпеки», «Фіксо-поради» тощо) та їх обговорення, а також аудіо 
записи (тварин, шум міста, моря, птахи, класична музика) – все це 
допомагає створити емоційно яскраве забарвлення заняття та 
позитивний настрій у вихованців, краще запам’ятати вивчений 
матеріал та спонукати дітей до спілкування. 

Ігрова форма занять спонукає дітей до взаємодії з 
оточуючими (однолітками та дорослими) та мовленнєвої творчості, 
дає змогу створити умови, за яких дошкільники швидко набувають 
необхідного досвіду комунікативної діяльності. Але потрібно 
пам’ятати, що перевантаження заняття різними методами роботи 
може дати зворотній ефект, оскільки це призводить до швидкої втоми 
вихованців. Використання творчих методів та прийомів повинно мати 
міру, чітко організовано та ретельно підготовлено педагогом. 
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ГРОМАДЯНСЬКІСТЬ ЯК РИСА ОСОБИСТОСТІ 

Скорописова Л.І. 
Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості 

м. Слов’янськ, Україна 
Новітні процеси, що відбуваються у державі, актуалізували 

завдання виховання громадянина, яке реалізується через виховний 
простір як навчального закладу так і  закладу позашкільної освіти. 

Позашкільна освіта сьогодні має розглядатись як така, що 
виявляє найближчі перспективи розвитку особистості в різних 
соціальних й освітньо-виховних інститутах, заклади позашкільної 
освіти мають стати центрами мотиваційного розвитку особистості, її 
самореалізації і професійного самовизначення [1]. 
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Під компетентністю тут розуміємо поєднання знань, умінь, 
навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, особистих якостей, 
що визначає здатність особи успішно провадити діяльність у нових 
непередбачуваних умовах та повноцінно реалізувати себе у житті, 
володіючи відповідними знаннями, вміннями, навичками, досвідом та 
культурою.  

Однією з таких компетентностей і є громадянська 
компетентність. Поняття громадянської компетентності тісно 
пов'язане з поняттям громадянськості. Громадянськість – це 
«духовно-моральна цінність, світоглядна і психологічна 
характеристика особи, що визначає її обов’язок і відповідальність 
перед співвітчизниками та Батьківщиною [1]. 

Аналіз наукової літератури з проблематики дослідження дає 
змогу визначити поняття громадянськості, як певної позиції людини 
щодо своєї держави та народу та що проявляється у громадянському 
самовизначенні особистості.  

На нашу думку, громадянськість у вихованців позашкільного 
закладу формується у процесі громадянської освіти поряд з такими 
особистісними якостями як патріотизм, національна самосвідомість, 
повага до національних традицій, правосвідомість, громадянська 
активність, громадянська відповідальність, а також громадянський 
обов’язок – захист Батьківщини тощо. 

Громадянськість, як риса особистості, повинна відбивати:  
патріотичну самосвідомість, громадянську відповідальність, суспільну 
ініціативність й активність, готовність трудитися для розвитку 
Батьківщини, захищати її,  підносити її міжнародний авторитет; 
повагу до Конституції, законів держави, прийнятих у ній правових 
норм, сформованість потреби в їх дотриманні, високій 
правосвідомості; досконалі знання і володіння державною мовою, 
турботу про піднесення її престижу; увагу до батьків, свого родоводу, 
традицій та історії  рідного народу, усвідомлення своєї належності до 
нього як його представника, спадкоємця і наступника; 
дисциплінованість, працьовитість, завзятість, почуття дбайливого 
господаря своєї землі, піклування про її природу, екологію та 
гуманність, шанобливе ставлення до культури, традицій, звичаїв 
національних меншин, що проживають у країні, високу культуру 
міжнаціонального спілкування. 

Для розуміння сутності громадянської компетентності 
важливими є такі моменти як: ключова компетентність, що 
характеризується спроможністю людини здійснювати складні 
поліфункціональні, культуродоцільні види діяльності, ефективно 
розв’язуючи проблеми; в її основі лежать громадянські цінності, що 
уналежнюють ідеали, переконання та моральну позицію особистості; 
її формування може здійснюватися виключно в спільній діяльності 
керівника гуртка та вихованця та її компоненти тісно пов’язані між 
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собою й формуються комплексно. Кожен з компонентів може бути 
представлений як інтегрована якість особистості. 

Формування громадянської компетентності відбувається 
через громадянську освіту, що є комплексною інновацією, оскільки її 
впровадження означає оновлення не лише змісту, а й форм і методів 
організації навчально-виховного процесу в закладі позашкільної 
освіти. 

Навчальна діяльність вихованців має включати самоаналіз, 
характеристики типових життєвих ситуацій та визначення способів 
їхнього регулювання; нагромадження досвіду спілкування; 
проектування процесу самовдосконалення; проведення зустрічей із 
лідерами громад, депутатами, суддями, журналістами, волонтерами 
тощо.   

При проведенні гурткових занять ефективними є різноманітні 
активні та інтерактивні методи навчання як-то: рольові та ділові ігри 
(моделювання відносин, вивчення ситуацій, що уможливлюють 
обговорення соціальних проблем і спільне їхнє розв'язання); аналіз 
документів громадянознавчої тематики; розробка вихованцями 
проектів; дискусії з актуальних соціальних проблем; конференції, 
збори, круглі столи (обговорення та прийняття рішень, що 
визначають основні напрямки діяльності); спільні заходи із місцевою 
спільнотою; он-лайн спілкування (обговорення на форумі, ведення 
блогів, розміщення інформаційних ресурсів на сайтах, тощо); 
організація рефлексії вихованців (обговорення фільмів, виставок, 
твори-роздуми, бесіди); організація досліджень, презентацій тощо.  

Також прояв громадянської компетентності вихованців 
передбачає їх участь у соціальних проектах які сприяють розвитку 
мотивації й активізації громадянської активності вихованців, 
формуванню досвіду громадянської участі.  

Формування громадянської компетентності у вихованців 
закладу позашкільної освіти за допомогою громадянської освіти 
спрямоване на формування й розвиток таких їх умінь як: критично 
мислити, визначати проблему та бачити шляхи її розв’язання; 
аналізувати різні джерела інформації та вміти аргументовувати 
власну думку; вести конструктивний діалог, співпрацювати з іншими, 
знаходити компроміс, поважати думку інших, проявляти 
толерантність, емпатію; реалізовувати свої права та захищати їх, 
допомагати іншим людям у захисті їхніх прав.  

Література 
1. Пустовіт Г.П. Позашкільна освіта і виховання : теоретико-

дидактичний аспект : монографія. Видавництво МДУ ім. В.О. Сухомлинського. Кн. 
1. В. друге доп. І випр. 2010. 379 с. 
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ШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ – ТО НЕ НАШ ШЛЯХ! ПЕДАГОГІЧНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ОСОБИСТОСТІ 

Удовенко І.І. 
Першотравенська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 1 

м. Першотравенськ, Україна 
Підсвідомо згадуються слова відомого гумориста: «Дуже 

важко щось змінювати, нічого не змінюючи, але ми – будемо!» 
Всесвітнє говоріння, як камлання якутського шамана, не дає 
результатів. 

Навіть зрозуміло чому: не б’ють у бубон. А якщо серйозно – 
то будь-яка розмова про профілактику шкідливих звичок серед 
молоді, як то паління, алкоголізму, наркоманії, одразу наштовхується 
на їдкуватий смішок та відому російську приказку: «Кто не курит и не 
пьёт , – тот здоровеньким помрёт». Звичайно, вмирають всі, бо так 
вже влаштоване життя. Але, як говорить один з героїв роману 
Булгакова – дехто вмирає зненацька. І це вже стовідсоткове 
попадання геніального письменника. 

Зненацька, тобто без виконання земного призначення. Не 
буде поряд відданої дружини , люблячих дітей, давніх друзів. Не буде 
поряд навіть вірного пса, або кота, бо їх же потрібно годувати, а тут 
самому не вистачає. На що ж  не вистачає? На том Буніна, 
Булгакова, Платонова? А може Гермеса Трисмегіста?   

Та ні, все прозаїчніше. Зранку – омріяний паперовий пакет 
дешевого червоного вина без закуски. Поради сомельє непотрібні. 
Основний аромат – свіжовтрамбований асфальт. Для гурманів – 
«Тройнячок», або «Гвоздичка», в залежності від статі. Для технарів у 
минулому – розчинник для миття вікон, або « Денатурат». 

Основна нота аромату напою – палені гумові чоботи з 
керосином. 

Для еліти – кораблик канабісу з дурнуватим гигиканням, що 
переходить в туберкульозний кашель. А починається все з невинної 
суміші для куріння «Боб Марлі». Закінчується – відсутність місця для 
вколювання на судинах, або відсутністю самих судин на руках та 
ногах, або відсутністю вже самих рук та ніг. 

Розширення світогляду «Бобом Марлі» закінчується 
низькопробною ширкою, від якої «розширений» мозок витікає вниз, 
через піднебіння, що згнило, прямо в рота, а звідти , через беззубу 
щелепу – назовні. Ось він, омріяний розширений світогляд. 

Все це відбувається з «обраною» особою в обраному сомою 
особою, «земному раю». Радісний, добрий підвал зі щурами (звісно 
кращий занудної батьківської оселі), теплотраса,- ну це вже просто 
Гавайї! (Замість гавайських гітар – виття гарячого пару, а замість 
шоколадних дівчат – здичавілі коти невизначеного кольору). 
«Олігархи» – вищий клас, ті, звісно, в апартаментах з грязнючою 
підлогою, немитою роками, турецькі (ні, не килими), а невизначеного 
кольору, розміру та призначення лахміття.  
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Поряд, завжди поряд, на лахмітті , в підвалі, на горищі, а 
туалеті, рідний товариш «баян». Помирають без молитви, як тварини, 
не розуміючи, що на них хтось заробляє, ох які дуже великі гроші. 

Примусове лікування користі не приносить. По перше – самі 
залежні не бажають лікуватись, по друге – банально відкуповуються. 
Ув’язнення – ще гірше (для оточуючих). У в’язниці є все: горілка, 
наркотики, аби твої гроші. Крім того, там ще й розкриють «вірні» 
канали купівлі, та «надійні» канали збуту гидоти. Відбувші покарання 
стають бізнесменами, у них відразу з’являється «дах», вдало йде 
торгівля зіллям біля шкіл, вишів, на дискотеках, в нічних клубах, 
тощо. 

Потрібно справедливо завважити, що ще є лікування 
залежних в реабілітаційних центрах харизматичних церков, там воно 
називається зціленням. Залежні весь час оточені увагою, спільна 
праця, спільна молитвами. До речі, деякі успішні результати мають 
місце. Але коли, з часом, зцілені залишаються наодинці зі своєю 
проблемою, багато хто з них береться за старе, бо «минулих 
наркоманів не буває». На жаль, суспільство не в силі протистояти 
потужній наркоіндустрії. 

Від чого трапляється все це «щастя»? З власної волі, вірніше, 
з власної злої волі, це перше. Друге – з недостатку любові, або 
повної відсутності любові. 

Бажання виховувати дитину, батьківські накази, прохання 
наштовхуються на супротив , впертість, самовпевненість, та на 
власну (а чи власну?) злу волю дитини. 

 «Послухай мене, дитино…» – у відповідь – «а ти згадай 
себе, ти теж такий був». «Дитино моя!» – у відповідь: « Я це вдягати 
не буду, я це виконувати не буду, я це їсти не буду…» 

« Не йди туди, дитино моя» – прохають батьки. « А я піду, 
годі вже, я буду жити власним розумом, я вже дорослий(ла)». Можна 
100 разів сказати «халва», від цього у роті солодше не стане, можна 
100 разів прохати свавільну, егоїстичну дитину – не послухається. 

Невже сьогодні виховання неможливе? Озирніться навколо, 
людство гине від не достатку любові! 

Коли ж починати виховувати дитину? « Дитину потрібно 
виховувати з моменту народження…її батьків» – є така педагогічна 
теза. Та чи ж тільки невиховані та неосвідчені потрапляють в липкі 
тенети «омріяного раю» , де ростуть мак та коноплі? Ні. Один з 
учасників відомого закордонного експерименту по «вирощуванню» 
генів( а для цього декілька поколінь з’єднували кращих з кращими 
чоловіків та жінок), у якого IQ було 180, закінчив наркоманією. Смерть 
в довідку про IQ не заглядає. 

Чи є взагалі педагогічна технологія формування здорової 
особистості? ( насамперед духовно здорової особистості) Звісно, що 
є, вона вічна, як саме життя. Любов. Любов підкаже, як виховувати 
своє дитя, любов підкаже, як слухатись своїх батьків, вихователів. 
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Звісно, якщо вона є, всезігріваюча любов, бо дитина скаже у 
відповідь : « Розкрий очі, навколо саме зло, всі так діють». 

На епітафії  одного борця зі злом написано: « Він робив 
добро зі зла, бо більше не мав з чого». 

 На прохання батьків йти шляхом любові, жити життям 
любові, дитина може відповісти: «Подивись, хто йде цим шляхом? 
Покажи мені, хто так живе? Щасливі лише ті , хто «вхопив» грошей, 
успішні лише нахальні, ти відстав від життя…» На це дав відповідь 
Ісус Христос 2000 років тому Своєму учневі : «Що тобі до того? Ти 
йди за Мною». 

Бог створив людину вільною, вибір за нами, в цьому суть 
формування здорової (духовно здорової) особистості.      

Обрати любов, а не кущ коноплі. 

 
РЕАЛІЗАЦІЯ КРЕАТИВНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ 

Ушаткіна О.Ю. 
Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості 

м. Слов’янськ, Україна 
Існує багато різноманітних варіантів визначення креативності. 

Цей термін у педагогіці та психології набув поширення в 60-і роки ХХ 
століття. Креативність розглядається як здатність породжувати нові 
ідеї. Креативність – творча новаторська діяльність; здатність, що 
відображає властивість індивіда створювати нові поняття і 
формувати нові навички, тобто здібність до творчості; дане поняття 
вивчається незалежно від інтелекту і пов’язується з творчими 
досягненнями особи. В українській мові, на думку професора 
І. Мілославського [2], термін «креативний» означає творчість, що «не 
тільки висуває ідеї, але й доводить їх до конкретного практичного 
результату». А слово «творчий» залишається зі своїм вихідним 
значенням, що не розрізняє діяльність результативну й, навпаки, 
безрезультатну. Креативність може проявлятися в мисленні осіб, в їх 
трудовій діяльності; створених ними творів мистецтва та інших 
продуктів матеріальної та духовної культури. Творчість, що 
розглядається як психічний процес, тісно пов’язана з іншими 
психічними процесами. За результатами ряду досліджень головним 
психічним процесом, що регулює творчу діяльність, є сприйняття 

Нетрадиційні техніки малювання, на думку В. Ніканорової та 
М. Пономаренко [3], дають змогу створити сприятливі умови для 
розвитку творчих здібностей кожної дитини, реалізувати її потребу 
відображати свої життєві враження навіть, якщо вона не володіє 
зображувальними навичками у достатній мірі. На занятті дитина може 
обрати найбільш прийнятну для себе техніку малювання, що дає їй 
змогу отримати якнайкращий результат . Знання художніх прийомів 
для досягнення найбільшої виразності малюнка і вміння комбінувати 
різні техніки зображення пробуджують фантазію дітей, активізують їх 
спостережливість, увагу і уяву, допомагають виконати задумане, 
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розвивають почуття форми і сприйняття кольорів, сприяють 
вихованню художнього смаку і відводять творчість дітей далеко від 
стандартів і шаблонів. Розвиток психіки дитини, формування її 
особистості можливі тільки в процесі активної діяльності, через яку 
відбувається пізнання навколишнього світу, набуття власного 
практичного досвіду та розвиток дитячої креативності. В. Лучанська 
[3] наводить фази розвитку креативності у дошкільників: 
1) «сенсибілізаційна» (3–5 років) – характеризується підвищеною 
чутливістю дитини до сприйняття навколишньої дійсності; 
2) «сатураційна» (5–6 років) – відзначається перенасиченням та 
спадом пізнавальної активності; 3) «орієнтаційна» (6–7 років) – 
відбувається пристосування дитини до соціальних форм активності. 
На реалізацію креативного розвитку дошкільників, впливають такі 
чинники: 1) накопичення вражень про навколишній світ. 2) Створення 
розвивального середовища, ненав'язливе спонукання до творчих дій, 
а також наявність необхідних для творчості матеріалів. 
3) Креативність та емоційність педагога.  

Для формування творчих здібностей дитини потрібно 
накопичити як найбільше вражень про навколишній світ під час різних 
видів діяльності. Сформувавши інтерес дитини до будь-якого із виду 
діяльності, з’являється можливість виховувати за допомогою 
елементів творчості. Педагоги мають зберегти у своїй душі дитячі 
особливості поведінки: безпосередність, доброзичливість, чистоту 
думок, мрійливість, довірливість, захоплення від пізнання світу. Якщо 
виходити з базових уявлень про креативність, то саме оригінальність 
слід трактувати її центральним параметром: адже продукування 
нових ідей (критерій новизни) є найважливішою ознакою креативного 
мислення. Якщо ж керуватися уявленнями про дивергентне 
мислення, то наявність оригінальних ідей слід розглядати як 
необхідну умову 

Малювання в нетрадиційних техніках – дуже цікавий і 
доступний вид самостійної художньої діяльності, де можна 
створювати художні образи, візерунки, предмети за допомогою 
різноманітних прийомів і матеріалів. В такому малюванні особливо 
добре розвиваються творчі здібності, фантазія, уява, самостійність, 
уміння вільно висловлювати свої думки  на папері та сміливість в 
експериментуванні.  

Д. Фельдман [4] пропонує модель креативного процесу, яка 
містить три пов’язані між собою складові: 1) рефлективність як 
основний процес, що відрізняє людину від тварин, дозволяє 
формувати самосвідомість, самооцінку, за допомогою мови 
планувати, відтворювати й аналізувати світ; 2) цілеспрямованість, чи 
інтенціональність, яка дозволяє орієнтувати досвід, що пережитий 
усередині зовні організму та разом із вірою в можливість змін на 
краще дозволяє реально змінити середовище; 3) володіння 
способами трансформації й реорганізації, які пропонуються 
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культурною та обумовлюють індивідуальні відмінності. Відсутність 
креативності, на думку спеціалістів, частіше за все є наслідком 
авторитарної, жорсткої системи виховання, що подавляє структури 
власного "Я" дитини, які здатні протистояти тиску середовища. 
Особливо небезпечно, коли це відбувається до першого народження 
особистості, приблизно в трьохрічному віці. В зв’язку з цим варто 
згадати точку зору Д. Богоявленської [1], яка вважає, що основною 
умовою розвитку креативності є розвиток особистості дитини. У дітей 
з високим рівнем креативності до 7 років практично сформовані 
найважливіші характеристики особистості – позитивне відношення до 
себе і оточуючого світу, розвинена рефлексія; діти з середнім та 
низьким рівнем креативності мають середній та низький рівень 
розвитку особистісних якостей  

У зарубіжній школі використання нетрадиційних технік 
спрямоване на самовираження дитиною своїх почуттів. Головним тут 
є процес, а не кінцевий результат. Основна ідея навчання мистецтва 
– не втручатися в природні дані дитини. Мета навчання – спонтанна 
продукція. 

Нетрадиційні техніки малювання, ігрові прийоми, 
використання різних зображувальних матеріалів та виразних засобів 
у їхній єдності забезпечують художній розвиток дитини. Використання 
нетрадиційних технік малювання дає змогу прищепити дітям любов 
до образотворчого мистецтва, викликати інтерес до малювання, 
допомагає краще засвоїти нові знання, сприяє самостійному 
оволодінню способами зображення. 

Проаналізувавши сутність поняття креативності та творчості, 
можемо запевнити, що під креативністю ми розуміємо синтез 
процесуальних і особистісних особливостей індивіда, що дозволяють 
виявляти продуктивну активність і творчо перетворювати дійсність. 
Креативність можна розглядати як основу продуктивного розвитку 
дошкільника, як потенціал, що забезпечує його зростання, властиве 
так чи інакше кожній дитині. Креативність характеризується такими 
основними особливостями: процесуальні – швидкість, оригінальність, 
гнучкість, критичність мислення, чутливість до проблем, цілісність 
сприйняття, уява, готовність пам’яті; особистісні – незалежність, 
самостійність, сміливість, рішучість, упевненість в собі, спонтанність, 
почуття гумору, відкритість. Вміння диференціювати поняття 
креативність і творчість, створення умов для розвивального навчання 
допомагає педагогам вчасно виявити і розвинути творчі здібності 
дітей, їх креативність. Формування креативності дітей буде 
ефективним лише в тому разі, якщо буде являти собою 
цілеспрямований процес, під час якого вирішуватиметься низка 
окремих педагогічних завдань, вкладених у досягнення кінцевої мети. 
Творчість – це діяльність, що породжує нові цінності, ідеї самої 
людини як творця. Творчість визначається як діяльність, в результаті 
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якої дитина створює нове, оригінальне, проявляючи уяву, реалізуючи 
свій задум, самостійно знаходячи засіб для його втілення  
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ВПЛИВ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ВИХОВАННЯ 

ДОШКІЛЬНИКІВ 
Шевченко А.О. 

Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості 
м. Слов’янськ, Україна 

Сьогодні гармонійний розвиток дітей дошкільного віку, 
формування їхньої естетичної культури – одне з найважливіших 
завдань формування особистості. Мистецтво хореографії відіграє 
значну роль у естетичному вихованні і спрямоване на створення 
танцювальних творів, через які виявляються і розвиваються 
психофізична та когнітивна сфери підростаючого покоління. До 
проблеми естетичного виховання засобами хореографічного 
мистецтва зверталися такі сучасні науковці як Б. Мануйлів, 
О. Мартиненко, О. Калинчук, Т. Ленська, А. Шевчук та інші.  

Хореографічне мистецтво об’єднує різні види та жанри 
танцю: класичний, народний, бальний, історико-побутовий, естрадний 
та сучасний. Відомі педагоги-хореографи висновують, що «дитячі 
танці – це вивчення основних засобів виразності (рухи і пози, 
пластика і міміка, ритм), які пов’язані з емоційними враженнями 
маленької людини в навколишньому світі» [1]. Дитячий танець 
починається з ритміки, де формується всебічний розвиток дитини, 
розвиток музичності і ритму, формування творчих здібностей і 
розвиток індивідуальних якостей дитини засобами музики і ритмічних 
рухів. Часто ці заняття більше схожі на гру, але в цій грі дитина 
навчиться тим речам, які дуже знадобляться їй у житті. Танцювальні 
ігрові композиції збагачують дітей яскравими образними рухами, 
створюють умови емоційної розрядки, покращують функції уваги. 

Початковий танцювальний досвід дозволяє малюку 
виконувати доступний репертуар народних (хороводи, сюжетні та 
побутові), історико-побутових, дитячих бальних танців. 
Ознайомлення з парними танцями формує початкові знання про різні 
положення в парі, розвиває вміння утримувати погляд на партнері, 
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узгоджувати з ним свої рухи, починати та закінчувати виконувати рух 
разом. Дитина розуміє, що один і той самий рух може мати різне 
змістовно-емоційне наповнення в залежності від мети його 
застосування, намагається більш виразніше передавати в танці 
емоції та переживання. Вміє висловлювати свої враження після 
перегляду танцювальних номерів, їх сценічне вбрання. Зростає 
творча активність, яка проявляється у бажанні самостійно виконати 
творче завдання (вигадати танок для мами), доручення (вивчити з 
батьками танок). Дитина з задоволенням виконує індивідуальні 
завдання імпровізаційного характеру, якщо їх тематика відповідає її 
віковим особливостям та досвіду. Ігри служать прекрасним засобом 
створення атмосфери радості, бадьорості, задоволення. В іграх діти 
легко засвоюють і вдосконалюють життєві навички. Будь-яка гра має 
свої правила, які треба дотримуватися, тому ігри зміцнюють 
дисципліну, привчають поважати один одного, відповідати за свої дії. 
В іграх широко використовуються ходьба, біг, стрибки – все це добре 
впливає на органи дихання, кровообігу і на руховий апарат. Заняття 
необхідно будувати так, щоб були задіяні обидві півкулі мозку. Адже 
саме права півкуля відповідає за абстрактне мислення, сприйняття 
мистецтва. На заняттях важливо активно приділяти увагу пластиці і 
фантазії: адже якщо уважно подивитися навколо, то можна помітити, 
що весь живий світ, вся природа перебуває в дивовижно 
пластичному русі [2]. 

Права півкуля відповідає за творчість, за її допомогою 
розвивається абстрактне мислення. Ігрові танці використовуються 
для візуального розпізнавання і просторової орієнтації образного 
сприйняття. Танцювальні рухи розвивають орієнтування в просторі, 
вміння аналізувати.(«Зайка!» – малюк почне стрибати на двох ногах, 
«Пташки!» – махати руками). Проводячи перший раз цю гру, потрібно 
показати, як стрибає зайчик, де у нього лапки, вушка. Розказати і 
продемонструвати, як літають пташки і як жаби сидять в болоті. 
Повторно граючи,  можна вже не показувати, а тільки словесно 
допомагати, тим самим ускладнюючи завдання. Можна самим 
підбирати рухи, враховуючи особливості розвитку та здібності дітей. 
Ліва ж півкуля мозку відповідає за мовні здібності, логічне мислення, 
математику, аналіз.  

На наш погляд більш змістовним і ефективним є комбіноване 
заняття, що поєднує в собі завдання інших типів заняття (тренінгові, 
корекційно-профілактичні, музично-ритмічні, творчі, комбіновані) та 
забезпечує багатогранний  вплив на дітей дошкільного віку. Всі 
хореографічні заняття з дітьми  бажано проводити в сюжетній або 
ігровій формі. Джерелами сюжетних занять можуть бути: 
мультфільми, дитячі кінофільми, дитяча література (вірші, казки); 
навколишній світ (побутова, трудова, ігрова діяльність; явища 
природи). На їх основі можна проводити різноманітні форми 
хореографічних занять: заняття-подорож, заняття-казка, заняття-
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змагання, заняття-концерт. Такі форми захоплюють дітей, 
підвищують їхню активність, стимулюють творчу уяву. На заняттях з 
дітьми 4 – 6 річного віку, я використовую різні ігри, масові танці, 
вправи зі співом (підговірки). Всі ці прийоми допомагають дітям з 
інтересом займатися та виконувати танцювальні рухи. Підговірки – це 
малий фольклорний жанр, в якому у формі вірша розкривається 
техніка виконання танцювального руху, його руху [3]. Використання 
підговірок сприяє засвоєнню танцювальних рухів. Любий танець 
складається з логічного ланцюжка танцювальних рухів та їх 
елементів. Красиве виконання танцю, самовираження кожної дитини 
в ньому залежить від якості засвоєння та виконання того чи іншого 
танцювального руху окремо. Підговірки зручний матеріал для 
рішення цього завдання. Вони образні, музичні, ритмічні. При 
виконанні одного танцювального етюду з підговіркою у дитини 
працюють різні групи м’язів та відпрацювання різні танцювальні рухи. 

Народні ігри створені народом так само, як казки, приказки, 
загадки, вони передаються з покоління в покоління. «У всіх народів 
існує чималий запас ігор, котрі якоюсь мірою відбивають побут 
народу». 

Народні ігри можна класифікувати за такими групами [4]: 
дидактичні; рухливі з обмеженим мовленнєвим текстом; рухливі 
хороводні ігри; ігри мовленнєвої спрямованості; обрядові та звичаєві 
ігри. 

Без хороводних ігор не може обійтись жодне народне свято 
чи розвага. 

Рука в руці – дитяча дружба на все життя, коло, як символ 
чого завгодно: сонця, року, життєвого циклу, відчуття цілісного 
єдності і своєї причетності до нього — все це живе в нас і, як казковий 
магічне коло, оберігає від негараздів дорослого життя. 

Староукраїнські традиції міцно ввійшли в наше життя, і тепер 
ми не уявляємо Великодня – без писанки, свята Івана Купала – без 
стрибків через багаття, Різдва – без куті, без колядок. А знамениті 
вечорниці, завдяки яким з'явився особливий тип смішних народних 
розповідей, танців, гумору, спортивних змагань.  

На весняні свята грали в ігри, які були пов'язані з 
хліборобською працею та імітували оранку, сівбу, збирання врожаю 
(«Горошок», «Огірочки», «Гарбуз», «Жнива»); з весільними обрядами 
(«Чорнушко-душко», «Щітка»); з відновленням військової активності 
(«Зельман», «Воротар», «Мак», «Просо»). 

Завдяки систематичному хореографічному навчанню діти 
опановують основні правила загальної естетичної і танцювальної 
культури. Впливаючи на розвиток емоційної сфери особистості, 
удосконалюючи тіло фізично, виховуючи через музику духовно, 
хореографія допомагає набути впевненості у власних силах, дає 
поштовх до постійного самовдосконалення та розвитку. 
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РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ 

ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
Шнурко О.М. 

Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості 
м. Слов’янськ, Україна 

Лише творча особистість, спроможна створювати, управляти, 
пропонувати нові ідеї, нові технології, нові напрямки розвитку, 
знаходити шляхи виходу зі складних нестандартних ситуацій. Тому 
забезпечення кожній людині можливості використання свого творчого 
потенціалу є одним із найголовніших завдань  закладів позашкільної 
освіти. 

Позашкільна діяльність сьогодні розглядається як важливий 
фактор найповнішого розкриття здібностей дітей та розв’язання 
різноманітних освітніх проблем, створення цілісної системи пошуку та 
виховання творчо обдарованої особистості. Тобто, заклади 
позашкільної освіти найдієвіше впливають на безперервне і свідоме 
духовне вдосконалення і самовизначення дітей. 

Заняття в позашкільних закладах ,,добудовують” незаповнені 
проміжки соціального становлення особистості. Свобода і можливість 
вибору улюблених занять у позашкільних закладах позитивно 
впливає на молодших школярів. При цьому організація діяльності 
дітей у формі дозвілля сприяє вільному спілкуванню у середовищі 
однолітків, з якими дитина вважає себе найтісніше пов’язаною і 
авторитет яких для неї безперечний. У той же час, переживання 
успіху викликає позитивне ставлення до творчої діяльності, сприяє 
набуттю певного життєвого досвіду, навичок самостійної діяльності і 
поведінки, тобто поступово здійснюється становлення тих 
властивостей і якостей, які є складовими творчої особистості [1, с. 8–
9] 

Методика виховної роботи спрямована на реалізацію 
основних принципів і врахування психофізичних та індивідуальних 
особливостей учнів, новизна вражень, поєднання колективної 
діяльності та особистої творчості і самовизначення, збереження 
традицій народу України. Заняття в гуртках розвивають ініціативу, 
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інтерес, сприяють всебічному розвитку особистості. Вихованці 
відкривають для себе нові можливості обраної професії. У роботі 
гуртків пріоритетними напрямками є: 

– науково-пізнавальний, який забезпечує набуття учнями 
техніко-технологічних умінь та навичок, поширення наукового 
світогляду, оволодіння сучасною технікою та технологіями; 

– художньо-естетичний, який забезпечує розвиток творчих 
здібностей, обдарувань та здобуття учнями практичних навичок 
оволодіння знаннями у сфері декоративно-прикладного мистецтва; 

– особистісно-розвивальний, який передбачає 
формування та розвиток особистості учня, його мотиваційно-
ціннісних орієнтацій, забезпечує задоволення потреб, інтересів, 
здібностей. 

Ефективність роботи гуртка знаходиться у прямій залежності 
від професійної майстерності педагога, його спроможності 
здійснювати роботу з розвитку творчого потенціалу кожного школяра, 
а саме: вміння проявляти творчу активність, організованість, 
нестандартність у процесі розв’язання творчих завдань, 
самостійність, ініціативність тощо. 

Педагогічне мистецтво виникає тільки там, де навчальний 
матеріал обов’язково збагачується почуттями, емоціями, думками 
педагога та школярів. Творчість керівника гуртка не може бути 
вільною так, як педагог обмежений певними обов’язками, власним 
станом, поведінкою вихованців. Творити ж потрібно сьогодні і тепер. 
Тому керівники гуртків, методисти закладу постійно працюють над 
пошуком нових форм і методів проведення занять, впроваджуючи їх у 
навчально-виховний процес колективу та систематично працює над 
підвищенням свого фахового рівня. Гармонія розуму і почуттів – 
основа педагогічної технології і техніки, які при постійному 
вдосконаленні ведуть до педагогічної майстерності, що, у свою чергу, 
є передумовою творчості. При творчому підході до організації 
навчально-виховного процесу в позашкільному закладі з’являється 
можливість здійснювати процес формування гармонійно розвиненої 
особистості в суспільстві. Успіх у вихованні творчої особистості 
залежить від умілого сполучення навчальних занять з діяльністю 
вихованців в позаурочний час. [2, с. 234–236] 

Педагогічний колектив позашкільного закладу має постійно 
працювати над новими формами роботи по сприянню розвитку 
особистості, впроваджувати сучасні освітні технології, працювати над 
підвищенням професійної майстерності, зокрема через ефективні 
форми та методи навчання, над переходом на нові освітні моделі, 
інноваційні технології навчального процесу, виховання та розвитку 
особистості. В процесі систематичного залучення вихованців гуртків 
до пошукової, дослідницької та експериментальної діяльності 
відбувається розвиток їхніх творчих здібностей та творчої активності, 
а саме:  
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– домінує позитивна мотивація творчої діяльності, 
усвідомлення значення творчих потреб, мотивів, цілей як провідних у 
розвитку та життєдіяльності;  

– відбувається розвиток творчих рис характеру 
(цілеспрямованості, ініціативності, допитливості, самостійності, 
вимогливості, наполегливості, винахідливості, оригінальності, 
організованості, працелюбності); 

– відбувається розвиток творчих якостей інтелекту; 
логічного, цілісного сприйняття дійсності, творчої уяви, фантазії, 
інтуїції, уваги, пам’яті, вміння розв’язувати життєві задачі, розробляти 
творчі проекти; 

– формується творча самосвідомість, що виявляється у 
самопізнанні, самооцінці, самоорганізації, прагненні до 
самореалізації та самовдосконалення; 

– триває постійне зростання потенціалу творчої діяльності; 
бажання систематично здобувати нові знання, формувати вміння, 
навички, творчо їх використовувати, досліджувати, 
експериментувати; 

– продовжується формування психічних якостей творчої 
особистості, її темпераменту, властивостей нервової системи 
(чутливості, пластичності, працездатності) та відповідно до них 
відповідного індивідуального стилю діяльності й поведінки, у процесі 
якого використовуються найкращі та коригуються слабкі (з точки зору 
вимог до творчої діяльності) якості нервової системи конкретного 
вихованця.  
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