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СЕКЦІЯ 1 

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В 
СИСТЕМІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

 
 

ВИДИ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

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

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Дослідження проблеми урізноманітнення видів навчальних 

занять у закладах вищої освіти зумовлено нагальною потребою 
пошуку нових форм та методів навчання в тих умовах, що 
склалися і які вимагають екстреного переходу на дистанційне 
навчання. Основоположними документами, які складають основу 
запровадження дистанційних форм навчання і які безпосередньо 
стосуються цифрової трансформації суспільства в цілому та 
дигіталізації системи освіти зокрема, є такі: «Цифрова адженда 
України – 2020», «Стратегія розвитку інформаційного 
суспільства», «Положення про електронні освітні ресурси», 
«Положення про Національну освітню електронну платформу» 
тощо.  

Аналіз наукової літератури засвідчив, що до проблеми 
запровадження дистанційного навчання у закладах вищої освіти 
зверталися вітчизняні науковці Л. Гаврілова, В. Кухаренко, 
Н. Морзе. Є. Долинський, О. Дмітрієва досліджували методичні 
аспекти організації навчання іноземної мови через мережу 
інтернет. А. Томіліна висвітлювала проблеми розроблення 
дистанційних курсів для вивчення іноземної мови на базі 
електронної платформи Moodle. Проте питання класифікації та 
аналізу різних видів дистанційних занять у викладанні методики 
навчання іноземної мови в початковій школі є недостатньо 
висвітленим в сучасних наукових дослідженнях. 

Аналіз дистанційних платформ закладів вищої педагогічної 
освіти дозволяє стверджувати, що дистанційне навчання в них 
організовано в навчальному середовищі Moodle, яке надає доступ 
до сервісів для урізноманітнення форм організації навчальної 
взаємодії. На думку вітчизняної науковиці І. Пасичної, найбільш 
поширеними видами дистанційних занять у середовищі Moodle є 
демонстраційна версія заняття за курсом, вступне заняття за 
курсом, індивідуальне заняття-консультація, чат-заняття, веб-
заняття, відеолекції, дистанційні олімпіади, дистанційні 
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конференції. Також ці види занять можна класифікувати за 
критерієм синхронності, тобто заняття, які проводяться синхронно 
та асинхронно. Власний досвід розробки та запровадження 
дистанційних курсів доводить, що використання лише асинхронних 
видів навчальних занять є неефективним і будь-якому 
асинхронному виконанню завдань завжди має передувати 
синхронна взаємодія викладача та студентів [3].  

Вивчення курсу методики навчання іноземної мови в 
умовах, які склалися на сьогодні і спричинені запровадженням 
карантинних заходів для протидії поширення вірусу COVID-19, 
відбувається дистанційно на платформі Moodle ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет» 
(http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=1267). 

Дистанційний курс розраховано на шість тем. Кожна тема 
містить такі компоненти: 

1. Лекції, створені за допомогою опції «Урок», яка дозволяє 
логічно структурувати матеріал, представивши його у вигляді 
HTML-сторінок з активними гіперпосиланнями на глосарій курсу. 
Кожне питання лекційного блоку візуалізується за допомогою 
схем, таблиць, малюнків. У курсі до кожного теоретичного блоку 
викладач подає відеолекцію, яка повністю відповідає тематиці 
заняття і розроблена не автором курсу, а є відкритим інтернет 
ресурсом.  

2. Практичні заняття створені за допомогою опції 
«Завдання». Система Moodle дозволяє встановлювати термін 
виконання завдання, кількість прикріплювальних файлів і їх обсяг, 
виставити оцінку за виконання вправи, повернути завдання на 
доопрацювання, додавши коментар. Практичні завдання 
вимагають від здобувачів розроблення фрагментів уроків з 
іноземної мови в початковій школі або аналізу відео-фрагментів 
уроків, що оформлюються у вигляді лабораторної роботи [1]. 

3. Тестові завдання із використанням ресурсів Moodle – 
тест множинного вибору, тест із вбудованою відповіддю, тест на 
відповідність. 

Перед початком вивчення курсу проводиться вступне 
заняття, мета якого ввести здобувачів у проблематику курсу, 
провести короткий огляд завдань, ознайомити з вимогами до їх 
виконання та критеріями оцінювання виконаних завдань. 
Структура і зміст матеріалів вступного заняття оформлюється у 
вигляді презентації із демонстрацією вкладок браузера. 

Задля сприяння ефективному досягненню мети вивчення 
навчальної дисципліни, формування компетентностей та 
програмних результатів навчання, у межах кожної теми 

http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=1267
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проводяться чат-заняття, розробка яких починається з визначення 
теми і проблеми курсу, які найбільше відповідають формі чат-
заняття, наприклад дискусійні питання, обговорення яких потребує 
оперативної взаємодії студентів та викладача. Для інтенсифікації 
такої взаємодії під час відеочату, викладачем додатково 
розробляються завдання або питання, відповіді на які студенти 
синхронно надають в текстовому чаті [2]. 

Для урізноманітнення форм взаємодії та підвищення рівня 
мотивації здобувачів до вивчення навчальної дисципліни 
проводяться веб-заняття, які проводяться шляхом залучення веб-
сервісів, як-от: веб-квести, ділові ігри, веб-челенджі тощо. 

Отже, види навчальних занять в дистанційній формі є 
досить різноманітними, розробляючи будь-який вид заняття 
викладачу слід глибоко усвідомлювати, формуванню яких 
компетентностей та результатів навчання з дисципліни вони 
сприяють. Обов’язковими є вступні заняття, які проводять 
здобувача через визначені форми і види діяльності, щоб він при 
цьому був активним учасником освітнього процесу, створював 
власні продукти, брав участь в освітній інтеракції – аналізував, 
аргументував, відстоював свою позицію, приймав рішення, 
оцінював тощо.  

Література  
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(дата звернення: 21.09.2020). 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ 
«ТЕАТРАЛІЗУЄМО» НА УРКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ В 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 
Сиротенко В. П. 

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

Хващевська О. О. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Бондаренко О. Е. 

Донецький інститут ПрАТ  
ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» 

м. Краматорськ, Донецька область, Україна 
У методичному арсеналі вчителя початкових класів завжди 

були елементи театралізації: читання за ролями, інсценізація тощо, та 
лише нещодавно (програма НУШ, розроблена Р. Шияном) терміни 
«театралізація», «театралізуємо» набули цілковитого громадянства. 
Поява в навчальній програмі нової змістової лінії не випадкова, 
оскільки й сам розробник, і методисти, і вчителі-практики вбачають у її 
реалізації вагомий якісний стрибок у процесі навчання й виховання 
дитини: театралізація – «це розвиток пізнавальних інтересів дітей, 
удосконалення їхніх психічних процесів (пам’яті, уяви, мислення), 

розширення світогляду та мовленнєвого спілкування …, це 
усвідомлення власного «Я» та можливість самовираження 
особистості, подолання невпевненості, зняття нервового напруження, 
подолання сумнівів щодо себе, віра у власні сили, врівноваження 

процесів збудження і гальмування, …, це високий рівень 
естетичного виховання, позитивний вплив на емоційну сферу дитини, 
акумулятор життєвої мудрості, оптимізму, енергії» [1]. 

На сьогодні маємо достатню кількість статей, в яких 
розглядаються методичні аспекти щодо театралізації на уроках 
літературного читання [2; 3]. Зокрема в останній авторка розглядає 
декілька видів сценаріїв, які можуть готувати учні при вивченні 
художніх творів різних жанрів: інсценізація невеликого вірша з чітко 
вираженою фабулою, інсценізація байки, казки, оповідання, 
комбінований сценарій – новий сценарій, скомпонований на основі 
відомих творів, готових художніх образів, сценарій змішаного типу: 
«готовий сюжет і свої оригінальні образи чи оригінальний сюжет 
(наскільки можна бути оригінальним) та вже відомі художні образи» 
[3]. Надалі ми конкретно зупинимося на тому, які види та форми 
роботи може застосовувати вчитель, працюючи разом з учнями над 
написанням сценаріїв різних видів у різних класах.  

Підручник «Українська мова та читання» для 2-го класу 
(2019), укладений О. Вашуленко, містить українську дитячу 
закличку «Іди, іди, дощику» (с. 42). Загалом пісні цього жанру 
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мають розгалужену тематику (звертання до сил природи, птахів, 
комах, фізіологічного стану дитини тощо), а тому часто 
виконуються дітьми. Це й повинен врахувати вчитель, 
розробляючи невеличкий сценарій «Кличемо до себе в гості…»  

Розпочати урок можна з прослуховування кількох закличок 
різноманітної тематики та з різними дійовими особами 
(https://www.youtube.com/watch?v=DvdSgRmhRvE; 
https://nashe.com.ua/song/12982; 
https://www.youtube.com/watch?v=YOOnjR4T0Ms). У вступному 
слові педагог наголосить, що творці закличок (а це могли бути як 
дорослі, так і діти) усе довкілля сприймали тільки як живе, вони 
його намагалися задобрити, укласти дружні стосунки. Отримана 
інформація і стане базою при вивченні пісні-заклички «Іди, іди, 
дощику».  

Крім програмного твору, другокласників варто ознайомити 
ще з рядом закличок («Вигрій, вигрій, сонечко» – 
https://uk.wikisource.org/wiki, «Коти, коти» – 
https://uk.wikisource.org/wiki, «Павле-равле» – 
https://uk.wikisource.org/wiki, «Сонечко, сонечко» – 
https://uk.wikisource.org/wiki, «Щикавко, гикавко» – 
https://uk.wikisource.org/wiki), поставивши попередньо декілька 
завдань: назвати дійових осіб пісень, визначити, до чого їх 
закликають, з яким настроєм, якою інтонацією слід виконувати дані 
пісні.  

А на заключному етапові уроку доцільно попрацювати над 
створенням сценарію для невеличкої сценки «Кличемо до себе в 
гості…» Тут треба подумати, чи всі з наявних у закличках дійові 
осіб будуть представлені у сценці, в якій послідовності вони будуть 
з’являтися, хто буде господарем, які особливі риси характеру 
будуть у кожного з персонажів, як це слід передати рухами, 
мімікою, голосом. Виконання цього завдання стимулюватиме учнів 
виявити власну креативність, спрогнозувати ймовірний розвиток 
подій, співставити свої почування як актора зі станом персонажа, 
якого треба представити на сцені. Сукупно це й виводитиме дітей 
на вищий емоційно-психічний рівень, розвиватиме їх як 
особистостей. 

Сценарій змішаного типу найскладніший у плані 
театралізації, тому його можна застосовувати в 4-му класі, 
оскільки учні вже мають достатній рівень знань, умінь, навичок. 
Літературною базою слугуватимуть оповідання, бо цей жанр 
представлений у всіх класах початкової школи, а серед текстів 
переважають ті, тема яких, хай і дещо умовно, визначається як 
твори про природу: О. Копиленко «Дивовижна дружба» (с. 57–58), 

https://www.youtube.com/watch?v=DvdSgRmhRvE
https://nashe.com.ua/song/12982
https://www.youtube.com/watch?v=YOOnjR4T0Ms
https://uk.wikisource.org/wiki
https://uk.wikisource.org/wiki
https://uk.wikisource.org/wiki
https://uk.wikisource.org/wiki
https://uk.wikisource.org/wiki
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В. Сухомлинський «Крила матері» (с. 144–146) – Українська мова 
та читання : підручник для 3 кл. закладів загальн. серед. освіти : у 
2 ч. Ч. 2; Гр. Тютюнник «Ласочка» (с. 67–70), В. Сухомлинський 
«Не забувай про джерело» (с. 75-76) – Савченко О. Я. Літературне 
читання. 4 кл. Підручник для загальноосвітніх навчальних 
закладів. Київ : Видавничий дім «Освіта», 2015; В. Чухліб «Дикі 
каченята» (с. 91–93) – Науменко В. О. Літературне читання : укр. 
мова для загальноосвіт. навч. закл : підручник для 4-го кл. 
загальноосвіт. навч. закладів. Київ : Генеза, 2015. Тож цей 
матеріал і слугуватиме фундаментом для створення сценарію 
«Зустріч старих друзів».  

Це може бути урок розвитку мовлення, готуючись до якого 
вдома учні повторять названі вище твори, пригадають зображених 
там персонажів, ідейне спрямування оповідань, це потрібно для 
того, щоб четверокласники змогли створити власний сценарій, 
відштовхуючись від уже існуючих фабульних ходів. 

На уроці застосовуватиметься робота у групах (сценаристи, 
режисери, художники-костюмери, актори), що дозволить кожній 
групі висловити власне бачення сценарію, що створюється, а 
також вести діалог, сперечатися, відстоювати власну позицію, 
шукати найоптимальніший варіант реалізації художнього задуму. 

Отже, «сценаристи» розробляють фабульну основу тексту: 
де і в який час відбуваються події, які персонажі беруть у ній 
участь, що стало причиною їхньої зустрічі, з якою метою вони 
прийшли на зустріч, продумують ремарки та репліки персонажів, 
визначають риси характеру кожного з персонажів, продумують 
кульмінацію та розв’язку сценарію.  

«Режисери» розробляють окремі сцени: де (на природі чи у 
приміщені відбувається зустріч), який повинен бути пейзажний 
фон чи інтер’єр, хто із дійових осіб знаходиться на сцені, а хто 
підійде потім, як рухаються дійові особи, як спілкуються між собою, 
чим завершується кожна сценка. 

«Художники-костюмери» продумують деталі костюмів, щоб 
вони підкреслювали домінуючу рису в характері кожного 
персонажа, у разі необхідності пропонують використання гриму. 

«Актори» обдумують, як вони будуть рухатися по сцені, яким 
тоном вимовлятимуть ту чи іншу репліку, якою мімікою 
супроводжуватимуть її. 

Ця колективна праця повинна спрямувати зусилля учнів на 
вдумливе перечитування відомих їм текстів, знаходити в них 
приховані змістово-виражальні резерви, творчо-критично 
осмислювати сутність кожного персонажа, виявляти особисте 
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ставлення до нього, прагнути досягти необхідного емоційно-
естетичного насичення новоствореного тексту. 

Тобто, театралізація на уроці літературного читання не 
самоціль, а вагомий методичний чинник, покликаний підвищувати 
зацікавленість дитини вивченням художньої літератури, розуміння 
її ідейно-естетичної природи. 

Література 
1.  Беркут В. Л. Використання засобів театралізації при формуванні інтересу 

до знань в учнів початкових класів. URL: 
https://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/initial/47022/ (дата звернення: 
14.09.2020).  

2.  Настишин В., Червінська І. Вплив засобів театрального мистецтва на 
формування у молодших школярів інтересу до навчання. Гірська школа 
Українських Карпат. 2015. № 12–13. С. 286–289. 

3. Юрченко О. Театр на уроці: практикум для початкової школи. URL:  
https://osvitoria.media/experience/teatr-na-urotsi-praktykum-dlya-pochatkovoyi-shkoly/ 
(дата звернення: 14.09.2020). 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 
Хващевська О. О. 

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

Освіта сьогодні зупинилася перед порогом демократії й дуже 
несміливо переступає його. На всіх рівнях вона має широкі права, 
але з низки причин – суб’єктивних і об’єктивних – для її 
перебудови вони не використовуються. Отже, демократизація на 
ґрунті лібералізації є сьогодні ключовою проблемою освітніх 
реформ. 

Демократизація не можлива без змін у свідомості громадян. 
Ці зміни закладає освіта. Школа повинна так організувати процес 
навчання і спілкування, щоб допомогти учням здобути ті життєві 
знання, які вони не можуть опанувати самостійно. Цьому сприяє 
модель демократичної школи, у рамках якої ключова роль 
відводиться створенню розвинутої системи самоврядування. Якщо 
частину теоретичних знань можна здобувати шляхом самоосвіти, 
то вмінню управляти треба вчитися разом із іншими [5]. 

Принципи і підходи громадянської освіти стали засадничими 
в нормативно-правових документах реформування освіти. 
Громадянська освіта, навчання демократії та прав людини є 
ключовим акцентом змін у сучасній школі. У Законі України «Про 
освіту» наголошується на особливостях державної політики у 
сфері громадянської освіти: «Держава створює умови для 
здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування 
компетентностей, пов’язаних з реалізацією особою своїх прав та 
обов’язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей 

https://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/initial/47022/
https://osvitoria.media/experience/teatr-na-urotsi-praktykum-dlya-pochatkovoyi-shkoly/
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громадянського (вільного демократичного) суспільства, 
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина» [4]. 

Новий Державний стандарт початкової загальної освіти 
ґрунтується на визнанні та сприянні розвитку талантів кожної 
дитини. Він насамперед враховує цінність дитинства,  забезпечує 
радість пізнання через дослідницьке та проєктне навчання, 
поєднує здобуття знань та умінь, які готують до вирішення 
життєвих завдань, формує цінності і ставлення та передбачає 
педагогіку партнерства на основі довіри і розуміння. А ще він 
пропонує дітям цікаве навчання, дає вчителям педагогічну 
свободу, гарантує батькам збереження здоров`я дитини та безпеку 
шкільного простору. Власне, цей стандарт описує нові навчальні 
результати дітей, включають не лише знання, а й вміння їх 
застосовувати для вирішення практичних проблем у житті, а також 
виховання певних рис характеру і цінностей [3]. 

Реформа передбачає суттєву зміну структури середньої 
школи, щоб максимально формувати компетентності дітей, які є 
типовими для кваліфікації відповідного рівня: початкової, 
середньої та профільної школи. 

Зазначимо, що на першому рівні (початкова школа) 
закладаються основні моральні цінності, норми поведінки, 
починається формування особистості, яка усвідомлює себе 
частиною суспільства і громадянином своєї країни. Розвиваються 
комунікативні здібності дитини, які дозволяють йому інтегруватися 
в співтовариство, сприяють формуванню вміння вирішувати 
конфліктні ситуації через діалог. Вирішенням одного з головних 
завдань початкової освіти – розвиток творчого потенціалу 
молодшого школяра, який допоможе сформувати особистість, 
здатну внести свій вклад в життя країни. 

До основних принципів демократизації освіти можна 
віднести такі: рівних можливостей, співробітництва, 
різноманітності, відкритості, регіоналізації, громадсько-державне 
управління, самоорганізації. Виокремлюють їх на основі рівнів 
управління: учень (самоорганізація), вчитель як керівник учнів 
(співробітництво), освітній заклад (відкритість), система закладів 
загальної середньої освіти (різноманітність), регіон 
(регіоналізація), суспільство (принцип рівних можливостей) і 
держава (громадсько-державне управління). 

Освіта безпосередньо пов’язана з ідеалами демократії та 
відображає принципи прав людини. Ці принципи мають особливе 
значення щодо розвитку компетентностей для активної участі в 
демократії. Це означає, що зосереджуватися треба не лише на 
передачі знань. Потрібно приділяти увагу створенню значущих 
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умов, де учні початкової школи можуть розвинути сповна свій 
потенціал таким чином і в такому темпі, що їм підходить і на який 
вони самі впливають [1].  

Навчання у початковій школі – це не лише когнітивний 
процес. Для навчання потрібні процеси, які залучають усю 
особистість учня: інтелект, емоції та досвід. Навчання через досвід 
та активне здобуття знань особливо важливі саме для 
формування компетентностей, необхідних для діяльної 
демократичної участі. Уміння співпрацювати найкраще 
розвиваються у навчальних ситуаціях, де є взаємодія або потреба 
спільної роботи. Критичне мислення можна розвинути, створюючи 
можливості до використання з різних інтерпретацій та заохочуючи 
до того, щоб працювати з різними аспектами предмета. 
Важливість поваги до прав інших людей можна найкраще 
зрозуміти завдяки зануренню в такий навчальний простір, де 
поважають права та обов’язки дітей під час формування суджень і 
реалізації дій. 

Освітні заклади можуть впроваджувати ці принципи та 
сприяти «навчанню демократії» через: організацію процесів 
ухвалення рішень і повідомлення про них; можливостей для 
обговорення та активної участі в житті закладу; побудови стосунків 
між вчителями, учнями та батьками на засадах взаємоповаги та 
довіри. 

Отже, відповідне поєднання демократичних контекстів, 
педагогічних і методичних підходів в освітніх закладах є 
необхідним чинником для розвитку демократичних 
компетентностей. Завдяки таким практикам створюються умови, 
що сприяють трьом різновидам навчання. Перший різновид 
навчання полягає в тому, що коли учнів заохочують бути 
наполегливими та схвалюють навіть найменші спіхи, в них 
формуються здатності до розв’язання завдань, і внаслідок цього 
розвивається впевненість у собі. В основі цього навчання лежать 
досвід та емоції, і це «навчання через демократію». Другий 
різновид – це набуття знань і критичного розуміння. Це «навчання 
про демократію». Третій полягає в тому, щоб у конкретній ситуації 
використовувати розвинуті здатності. Це «навчання для 
демократії». Усі три зазначені різновиди навчання необхідні для 
досягнення загальної мети початкової освіти: підготувати учнів та 
розвинути здатності жити як активні громадяни в демократичному 
суспільстві. 

Література 
1. Клюзко К., Колесник Л. Громадянська освіта : мистецтво творити зміни. 

Київ : Компринт, 2020. 74 с. 
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2. Навчання і життя в демократії. Освіта для демократичного громадянства : 
посіб. для підготов. вчителів з питань освіти для демократ. громадянства та освіти 
з прав людини / Р. Голлоб та ін. ; пер. з англ. та адапт. Л. М. Ващенко ; за ред. 
Е. Хаддлестона ; заг. ред. укр. версії : Н. Г. Протасова. Київ : НАДУ, 2009. 92 с. 

3. Про затвердження Державного стандарту початкової освіти : Постанова 
Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87. URL: 
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-
osviti  (дата звернення: 21.09.2020). 

4. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Дата оновлення: 
24.06.2020. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 
21.09.2020). 

5. Рамка компетентностей для культури демократії. Програма підтримки 
освітніх реформ в Україні «Демократична школа». URL: https://www.schools-for-
democracy.org/biblioteka/posibnyky-rady-yevropy-z-osvity-dlia-demokratychnoho-
hromadianstva-i-prav-liudyny/ramka-kompetentnostej-dlya-kulturi-demokratiji-2 (дата 
звернення: 21.09.2020). 

 
 

ТРЕНІНГОВІ ВПРАВИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ УЧНІВ 
У СВІТЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» 

Байдаченко Т. С. 
Донецький обласний інститут  

післядипломної педагогічної освіти 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Сучасний учитель не лише дає знання – він спонукає до 
самостійного пошуку істини, намагається розглядати виучуваний 
матеріал у контексті реального життя. Саме на такий підхід 
спрямована Концепція «Нова українська школа», що визначає 
мету та шляхи реформування загальної середньої освіти. 

Згідно з Рекомендаціями Європейського Парламенту та 
Ради Європейського Союзу «Про основні компетентності для 
навчання протягом усього життя», однією з ключових 
компетентностей є спілкування державною мовою. Отже, постала 
необхідність оновлення форм та методів проведення уроків 
зв’язного мовлення. 

З іншого боку, однією з основ Нової української школи є 
педагогіка партнерства, що ґрунтується на взаємоповазі та 
відповідальності за обрану лінію поведінки учнів та вчителя. 
Великий потенціал для реалізації зазначеного мають тренінгові 
вправи. Отже, порушена тема є надзвичайно актуальною. 

Зазначена форма діяльності дає можливість здійснити 
новий підхід до уроків розвитку зв’язного мовлення, а саме 
організувати діяльність таким чином, щоб активізувати та 
збагатити емоційний досвід учнів, тим самим спонукаючи їх до 
усних та письмових висловлень нового, більш якісного рівня. Адже 
сам по собі комплекс знань не є цінним. Тільки тоді розкриваються 
його коштовні скарби, коли людина може застосувати той 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://www.schools-for-democracy.org/biblioteka/posibnyky-rady-yevropy-z-osvity-dlia-demokratychnoho-hromadianstva-i-prav-liudyny/ramka-kompetentnostej-dlya-kulturi-demokratiji-2
https://www.schools-for-democracy.org/biblioteka/posibnyky-rady-yevropy-z-osvity-dlia-demokratychnoho-hromadianstva-i-prav-liudyny/ramka-kompetentnostej-dlya-kulturi-demokratiji-2
https://www.schools-for-democracy.org/biblioteka/posibnyky-rady-yevropy-z-osvity-dlia-demokratychnoho-hromadianstva-i-prav-liudyny/ramka-kompetentnostej-dlya-kulturi-demokratiji-2
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комплекс за призначенням, обрати лінію поведінки на основі 
знань, прийняти рішення та відповідати за свій вибір. 

Представимо, як засобом тренінгової вправи на уроці 
розвитку зв’язного мовлення можна активізувати життєвий та 
збагатити емоційний досвід учнів, при цьому даючи здобувачам 
освіти можливість вибору варіанту поведінки.  

Під час уроку, завданням якого є написання твору-роздуму 
«Чи потрібні правила в нашому житті?», пропонуємо тренінгову 
вправу «Гра без правил». Учні стають у три ряди. Учитель, даючи 
новопризначеному «капітану» кожної «команди» певний предмет 
(олівець, ручка тощо), зазначає: «Після того, як я скажу «Один, 
два, три», ви вже не можете спілкуватися та ставити запитання. 
Зрозуміло? Один, два, три!» Учні усвідомлюють, що не отримали 
інструкції. Тому їх поведінка є непередбачуваною (передають один 
одному предмет, записують свої запитання або мовчки чекають на 
інструктаж тощо). За сигналом учителя гра припиняється, настає 
другий її етап – обговорення (Що ви відчували під час гри? Чи 
комфортно діяти, не знаючи правил? Уявіть подібні ситуації в 
реальному житті). Надалі підготовка до твору триває. Але 
попередня реалізація тренінгової вправи є безцінною, адже 
допомагає актуалізувати емоційний досвід учнів. 

Наведений приклад презентує, у чому полягає цінність 
тренінгових вправ для реалізації поставленого завдання. Вони 
забезпечують використання активних та інтерактивних методів 
навчання, сприяють залученню всіх учнів до дослідження 
проблеми, до формування та аргументації власної позиції, 
підвищують інтерес дітей до знань. Ця форма діяльності дає 
простір для широкої інтеграції матеріалу з інших навчальних 
дисциплін. Отже, дозволяє активізувати життєвий досвід дітей із 
різних сфер. Таким чином учні виробляють певні вміння та 
закріплюють навички не в надуманих змодельованих ситуаціях, а в 
максимально наближених до життєвих. Тому виконання усних і 
письмових творчих робіт у результаті виконання тренінгових вправ 
набуває нового значення: проєкції у зв’язному висловленні не 
тільки знань та власної думки, але й емоційного досвіду. Звичайно, 
такий продукт діяльності, пропущений крізь призму особистості, 
вирізнятиметься об’ємним, панорамним баченням проблеми. 

Не можна оминути й цінності тренінгових вправ у царині 
виховання, адже саме виховна складова уроків розвитку зв’язного 
мовлення в традиційній школі, на жаль, часто ігнорується. 

Ще Клод Адріан Гельвецій зазначав: «Все мистецтво 
виховання полягає в тому, щоб ставити молодих людей в умови, 
здатні розвинути в них задатки розуму й доброчинності». 
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Співзвучна думці французького філософа ХVIII ст. теза, що 
проголошена в Концепції: «Найосвіченіша людина може стати 
найгіршим злочинцем, якщо не розуміє і не поділяє 
загальнолюдських цінностей. Нова українська школа буде 
формувати ціннісні ставлення і судження, які слугують базою для 
щасливого особистого життя та успішної взаємодії з  
суспільством» [2]. 

Наведемо приклад, як можна реалізувати виховний 
потенціал тренінгових вправ. Написанню твору на морально-
етичну тему «Що означає бути вільною людиною?» може 
передувати така робота. Учитель просить учнів стати щільно один 
за одним і запитує: «Якщо людина вільна, чи може вона піднести 
руку, коли хоче? (діти зацікавлюються й погоджуються) То 
піднесіть, будь ласка. Опустіть (учні виконують ці дії). А чи може 
вільна людина обернутися навколо себе, якщо забажає? (так) 
Зробіть це, будь ласка. А розвести руки в боки широко? (так) Не 
опускайте! А тепер кружляйте!»  

Зрозуміло, що складається така ситуація, коли учні не 
можуть обертатися навколо себе з розведеними широко руками, 
не зачепивши інших. Знов перед дітьми постає вибір варіанту 
поведінки: хтось зупиняється, інші кружляють, але з опущеними 
руками, а дехто штовхає інших, виконуючи команди педагога. 
Надалі – фронтальна дискусія, коли вчитель просить пояснити 
причини свого вибору. У ході обговорення здобувачі освіти самі 
доходять висновку, що свобода означає не тільки робити, що 
хочеш, але й відповідати за свої вчинки, оскільки свобода однієї 
людини може перешкоджати реалізації прав інших. 

У світлі сказаного відзначимо, що тренінгові вправи 
створюють доброзичливу атмосферу співробітництва в класі, 
сприяють зменшенню небажаних проявів поведінки дітей та 
формуванню адекватної самооцінки, дають можливості для 
формування успішної особистості, є засобом руйнування 
стереотипів. 

Висновки, сформульовані в результаті виконання вправи, 
можуть служити планом майбутнього висловлення. Твір, 
написаний за таким планом, ґрунтується на роздумах, висновках 
та емоційному досвіді, отриманих у процесі роботи. 

Як бачимо, тренінгові вправи не тільки служать підготовкою 
до написання творчих робіт, але й спонукають до ефективної 
фронтальної дискусії. Оригінальним способом проведення 
дискусії, що певною мірою нагадує техніку «Акваріум», є описана в 
методичній літературі вправа «Чотири кути».  
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Доцільно реалізувати тренінгові вправи також на етапі 
рефлексії, на уроках аналізу творчих робіт. Наприклад, вправа 
«Нитка вражень». Діти стають у коло. Викладач передає першому 
учаснику клубок ниток і пропонує намотати трохи на руку. При 
цьому учень визначає, чий твір був, на його погляд, 
найяскравішим, чия робота вразила. Учителеві варто заохочувати, 
якщо дитина вступає в полеміку з автором рецензованої роботи, 
аргументує судження доречним прикладом із власного досвіду чи з 
історії, літератури тощо. Після цього перший учасник розмотує 
нитку і передає її тому, чий твір аналізував. Наступний продовжує 
ланцюжок. І таким чином утворюється «Нитка вражень». 

Отже, звернімося до Концепції «Нова українська школа». 
Документ проголошує розробку нових стандартів змісту освіти, що 
ґрунтуватимуться на компетентнісному та особистісно-
орієнтованому підходах до навчання, перехід до педагогіки 
партнерства між учнем, вчителем і батьками, урізноманітнення 
варіантів організації навчального простору в класі, удосконалення 
процесу виховання. Презентовані тренінгові вправи не тільки 
сприяють розвитку мовлення, але й допомагають реалізувати 
зазначені завдання. Отже, їх потенціал є неоціненним у сучасній 
школі. 

Дійшли до наших днів слова англійського державного діяча 
XVII століття маркіза Галіфакса: «Освіта – це те, що залишається, 
коли ми вже забули все, чого нас учили». Вважаємо, що 
результатом презентованих методів є соціально адаптована 
моральна особистість із високим рівнем культури мовлення. 

Література 
1.  Байдаченко Т. С. Міжпредметна інтеграція під час тренінгових вправ як 

засіб формування життєвої компетентності учнів. Історія і суспільствознавство в 
школах України. 2013. № 5. С. 7–10. 

2.  Концепція «Нова українська школа» : Концептуальні засади 
реформування середньої освіти URL: 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-
compressed.pdf (дата звернення: 09.09.2020). 

 
 

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 
Афанасьєва О. А. 

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

Бурхливi зміни в житті людства в ХХІ столітті заклали 
підвалини принципово нової формації суспільних відносин – 
інформаційного суспільства.  

Високі технології, інтернет, глобалізація та безліч інших 
невідомих раніше явищ і процесів довколишньої дійсності ставлять 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
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нові виклики і в системі освіти – галузі, яка найбільше та 
найшвидше має реагувати на подібні виклики.  

Реформа освітньої галузі є надзвичайно важливою. 
Очевидно, що сьогодні українська освіта не відповідає ані 
сучасним запитам з боку особистості та суспільства, ані потребам 
економіки, ані світовим тенденціям [3]. 

Саме тому розпочато системну трансформацію сфери, 
головна мета якої – нова висока якість освіти на всіх рівнях: від 
початкової школи – до закладів вищої освіти. 

Масштабне реформування освіти в Україні стало можливим 
завдяки прийняттю рамкового Закону України «Про освіту». Він 
визначив метою освіти всебічний розвиток людини як особистості 
та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, 
творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних 
для успішної самореалізації компетентностей, виховання 
відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного 
вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 
суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, 
економічного, творчого, культурного потенціалу Українського 
народу, підвищення освітнього рівня громадян задля 
забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору. 

Концепцією Нової української школи та нового Закону про 
освіту визначено ключові засади глобальної реформи освітньої 
сфери, яка стартувала в 2018–2019 році саме з початкової ланки. 

У науковій сфері реформа покликана зупинити ізоляцію і 
стагнацію у сфері досліджень, сформувати запит на якісну 
підготовку дослідників та якісні розробки в галузі 
фундаментальних і прикладних наук, скоротити розрив між 
дослідженнями та впровадженням їх результатів, інтегрувати вищу 
освіту й науку України в освітній та дослідницький простір 
Європейського Союзу. 

Новий шкільний учитель – це людина, яка володіє 
сучасними методиками викладання і здатна реалізовувати 
педагогіку партнерства [ 4, с. 274]. 

У новій школі суттєво змінюється роль вчителя. Адже для 
сучасних дітей учитель вже не є єдиним джерелом знань – 
потрібну інформацію можна знайти і в книжках, і в Інтернеті. Втім, 
саме в цих умовах підсилюється висока роль учителя як партнера 
у вихованні особистості. На допомогу вчителеві створюють 
освітній портал із методичними та дидактичними матеріалами, 
українськими енциклопедіями, мультимедійними підручниками та 
інтерактивними онлайн-ресурсами. 
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Реформою передбачається запровадження сертифікації – 
зовнішнього оцінювання професійних компетентностей 
педагогічних працівників, що має на меті виявити та стимулювати 
вчителів з високим рівнем професійної майстерності, які володіють 
методиками компетентнісного навчання і новими освітніми 
технологіями та сприяють їх поширенню [1, с. 34–44]. 

Освіта в Україні, як і в будь-якій іншій країні, нерозривно 
пов’язана із суспільством, його традиціями та цінностями, і тому 
зберігає багато рис минулого. 

На превеликий жаль, толерантне ставлення до особистості, 
турбота про утвердження її самодостатності не були сильною 
стороною Радянського Союзу [2, с. 109–120]. Ці особливості 
суспільних відносин перейшли до вітчизняної освіти і склали 
сутнісну основу відносин у навчальних закладах. І хоча за роки 
незалежності відбулася певна демократизація атмосфери в 
освітніх закладах, на превеликий жаль, прояви авторитарної 
педагогіки, суб’єктно-об’єктний тип відносин того, хто навчає, і 
того, хто навчається, ще досить поширені. 

В результаті, часто формується не самодостатня 
особистість, а несамостійна людина, людина-пристосуванець, 
людина, що діє за принципом «чего изволите». Такий тип відносин 
слід залишити в минулому якомога швидше. Це потрібно не так 
для освіти, як для суспільства. Не зробивши цього, ми ніколи не 
матимемо сталого демократичного суспільства і цивілізованої 
ринкової економіки. Бо дитина, провчившись більше десяти років у 
авторитарному середовищі, в дорослому віці, навіть несвідомо, 
вимагатиме і творитиме авторитарне, а не демократичне 
суспільство. Так, учителеві, якого не шанують діти, працювати в 
умовах демократії, толерантної педагогіки і рівноправних 
суб’єктно-суб’єктних відносин із учнями значно складніше.  

Із цього випливає, що потрібно змінити відносини вчителя й 
учня. Учитель повинен перестати бути над учнем, перестати 
жорстко регламентувати й однозначно визначати його розвиток і 
пізнання. Він має стати поруч із ним, допомагаючи кожній дитині 
сконструювати та реалізувати оптимальний шлях пізнання й 
розвитку на основі індивідуальної сутності [4]. Тим більше, що час 
об’єктивно вимагає зміни ролі й місця вчителя в навчальному 
процесі. З огляду не ряд обставин, і насамперед, на наявність 
інноваційних технологій в освіті (інформаційних, проєктних тощо), 
учитель перестає бути єдиним головним джерелом знань для 
учня. Він повинен стати його партнером у навчанні й розвитку. 

Основним принципом роботи вчителів початкової школи є 
використання сучасних досягнень вікової психології, інноваційних 
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технологій навчання для успішного розвитку пізнавальних, 
інтелектуальних, творчих, фізичних здібностей школярів 
початкової школи за умови збереження та підвищення резервів 
їхнього фізичного, психічного та соціокультурного здоров’я.  

У впровадженні інноваційних методів і технологій вчителі 
початкової школи, перш за все, керуються п’ятьма основними 
заповідями: любити, вірити, знати, поважати та розуміти дитину як 
основний об’єкт і суб’єкт навчальної діяльності.  

Урок без інноваційних методів – це урок учорашнього дня. 
Відомо, що тільки творчий учитель може виховати творчу 
особистість. А виховати творчого вчителя допомагають інноваційні 
форми і методи методичної роботи, які передбачають 
моделювання реальних педагогічних ситуацій, спільне розв’язання 
проблем на основі аналізу обставин; сприяють створенню 
атмосфери і співробітництва, взаємодії; допомагають учителю 
справжнім лідером дитячого колективу.  

Педагоги навчаються бути демократичними, активно 
спілкуватися з іншими, критично мислити, приймати продумані 
рішення. Значна кількість основних методичних інновацій 
пов’язана сьогодні із застосуванням інтерактивних методів 
навчання [5]. 

Тому, змінивши слова великого китайського педагога 
Конфуція «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю. Те, 
що я роблю, я розумію», можна сформулювати як кредо 
інтерактивного навчання [4]. 
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РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ 

Бондаренко І. М. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Всебічний розвиток, духовне багатство не може бути 

досягнуто з примусу. Справжнє духовне багатство складається 
тоді, коли людина сама тягнеться до знань, до науки, до 
мистецтва. 

Л. Занков 
Однією з актуальних проблем на сучасному етапі розвитку 

педагогічної теорії та практики в Україні є активізація пізнавальної 
діяльності молодших школярів, адже від неї залежить 
ефективність навчання: свідоме і міцне здобуття знань, 
перетворення знань у переконання, розвиток інтересу до 
навчальної діяльності, самостійність думки та практичних дій учнів. 

Пізнавальна активність є основою навчальної діяльності. 
Низький її рівень стає на перешкоді ефективної організації 
освітнього процесу в початковій школі. Знання, які отримані в 
готовому вигляді, викликають труднощі учнів у їх застосуванні при 
поясненні спостережуваних явищ і вирішення конкретних  
завдань [3]. 

Пізнавальна активність не дозволяє учню, бути залежним, 
чекати, поки хтось допоможе, покаже, вирішить за нього. Вона 
направляє дитину до певних самостійних дій: запитати, відшукати 
певну інформацію, прочитати, написати, зробити. Успішність 
молодшого школяра у його навчальній діяльності багато в чому 
залежить від рівня пізнавальної активності. Адже учні, які мають 
достатньо високий рівень розвитку пізнавальної активності, 
прагнуть до знань, і, як правило, гарно навчаються. 

Пізнавальна активність є першорядною умовою формування 
в учнів потреби в знаннях, оволодіння вміннями інтелектуальної 
діяльності, самостійності, забезпечення глибини і міцності знань. 
Окрім того, завдяки своїй пізнавальній активності дитина вступає у 
практичні, дієві відносини з оточуючим світом,  що є умовою її 
успішної соціалізації. Отже, пізнавальна активність – запорука 
інтелектуального розвитку, самостійності, успішності та 
соціалізації дитини. 

Зазначимо, що учні класу мають різну за своїм рівнем 
розвитку пізнавальну активність, оскільки дитина не може з 
однаковим інтересом ставитись до всіх предметів, які вивчаються 
в школі, до усіх видів роботи, які пропонує вчитель, до усього того 
матеріалу, який вивчається. Дитину потрібно зацікавити, але 
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потрібно розуміти, що цікаве навчання не виключає серйозного 
відповідального ставлення до нього, вміння старанно працювати, 
докладаючи певних зусиль, а, навпаки, сприяє цьому. Дитина 
молодшого шкільного віку із цікавістю ставиться до всього нового, 
чого вона ще не бачила або не чула. Вона має потребу 
отримувати нові знання [2]. 

Отже, за умови наявності у дитини пізнавальної здатності, 
інтерес пробуджується, активізується, розвивається, тобто існує 
тісний зв’язку між інтересом і пізнанням. Інтерес до пізнання є 
самоцінною сутністю людини. Будучи стійкою рисою характеру, 
пізнавальний інтерес сприяє формуванню особистості в цілому, 
оскільки під його впливом активніше протікає сприйняття, 
гострішим стає спостереження, активізуються емоційна і логічна 
пам’ять, інтенсивніше працює уява [1]. 

Умовами формування пізнавальних інтересів молодшого 
школяра є: 

− розуміння дитиною змісту і значення матеріалу;  

− новизна у змісті навчання;  

− використання оптимальної системи тренувальних, 
творчих, пізнавальних та інших завдань;  

− практична спрямованість матеріалу;  

− самостійність дітей у їхній діяльності;  

− висока ефективність кожного уроку;  

− глибоке знання вчителем предмета, інтерес до нього, 
уміння зацікавити ним дітей.  

Засоби активізації пізнавальної діяльності: 
Ігрові технології – це особливий метод навчання, який 

передбачає засвоєння навчального матеріалу та змісту освіти, 
формує взаємодію педагога і студент за допомогою гри, а також 
допомагає знайти та отримати бажану ціль, тобто досягти певного 
результату. Під час гри діти поводять себе природно і не 
задумуються над тим, що граючись, здобувають знання. 

Інтегральні технології – модель навчання, яка ґрунтується на 
виявленні в різних навчальних предметах однотипних елементів 
(проблем, сюжетів, подій, закономірностей тощо) і поєднання їх у 
якісно нову цілісність з метою створення загального образу світу. 
Можна об’єднувати такі навчальні предмети, як математика і 
природознавство, українська мова і трудове навчання та ін. 
Інтеграція знімає перенапруження учнів за рахунок переключення 
їх на різноманітні види діяльності в ході уроку. 

Інтерактивні технології – організація засвоєння знань, 
розвитком умінь і навичок способом навчально-пізнавальних дій в 
активному навчанні. 
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Інформаційні технології – використання на уроках 
мультимедійних засобів навчання. 

Технологія проєктного навчання – важливий засіб сучасної 
освіти, який відповідає вимогам Національної доктрини розвитку 
освіти, коли увага зосереджена на процесі навчання учнів, 
отриманні життєвого досвіду. Створення проєкту – це 
індивідуальна, групова чи колективна діяльність учнів, направлена 
на певний унікальний кінцевий продукт. Організовуючи роботу зі 
школярами над будь-яким проєктом, потрібно працювати над 
розвитком уміння розділяти відповідальність, відчувати себе 
членом команди, аналізувати результати роботи та отриманої 
інформації, правильну самооцінку.  

Створення ситуації успіху – психологічна підтримка розвитку 
особистості дитини. Дає можливість кожному здобувачу знань 
відчути успіх досягнення, усвідомлення своїх здібностей, віру в 
себе. 

Технології розвивального навчання – забезпечують 
оволодіння учнями загальними способами дій, складним 
предметним матеріалом. Пізнавальний процес тут є одним з 
найважливіших мотивів навчальної діяльності учнів, який розвиває 
гнучкий розум, потребу до дальшого пізнання та самостійних дій. 
Завдання розвивального характеру, позитивно впливають на 
розвиток логічного мислення, уміння робити висновки, 
узагальнювати 

Мнемотехніка – це спосіб покращення засвоєння інформації 
шляхом свідомого утворення асоціативних зв’язків за допомогою 
спеціальних методів і прийомів. Основною метою мнемотехніки є 
навчання дітей свідомо працювати з великими об’ємами 
інформації. Прийоми мнемотехніки можна використовувати на 
різних етапах уроку, різних предметах з метою поліпшення пам’яті, 
уваги, уяви. Це, наприклад, прийом аналогії, піктограми, 
цифрообраз, стенографіст. 

Отже, під активізацією пізнавальної діяльності слід 
розглядати таку організацію сприймання навчального матеріалу 
учнями, при якій відбувається засвоєння знань через розкриття 
взаємозв’язків між явищами, порівняння нового з відомою 
інформацією, конкретизації, узагальнення, оцінки навчального 
матеріалу з різних точок зору. Активізація спрямована на 
стимулювання процесу усвідомлення учнями їх загальних 
інтересів і потреб, визначення потрібних засобів і активних дій для 
досягнення мети. Щоб активізувати пізнавальну діяльність 
школярів, треба перш за все активізувати їх мислення, 
використовуючи певні засоби навчання. 
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РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ В 
УМОВАХ НУШ 
Заіченко К. В. 

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

Освіта як організована система пізнання, розвитку мислення 
і творчості є одним із найважливіших засобів формування всебічно 
розвиненої особистості. У світі склалися дві системи освіти - 
підтримувальна та інноваційна. Вони істотно відрізняються 
розумінням мети освіти. Підтримувальна система освіти має за 
мету озброєння учнів знаннями з певних наук, необхідних для 
повсякденного життя; інноваційна – ставить за мету розвиток 
творчої особистості учнів, вироблення у них самостійного підходу 
до будь-якої проблеми, формування уміння глибоко розуміти ці 
проблеми, аналізувати. Як наслідок, постає проблема корінних 
змін пріоритетів вітчизняної освіти, орієнтованої раніше на 
подання учням максимального обсягу теоретичного матеріалу. 
Необхідність переходу до інноваційної системи освіти 
зумовлюється тим, що знання, сучасні сьогодні, є застарілими вже 
через кілька років. Перед нами постає проблема формування в 
учнів такого механізму мислення, який би дав можливість швидко 
адаптуватися до вимог, що постійно змінюються, самостійно 
знаходити та аналізувати нові джерела інформації, творчо 
застосовувати їх у професійній діяльності. Отже, реформування 
школи передбачає формування учня як творчої особистості, тому 
роль самостійної роботи як важливого компонента навчання різко 
зростає. Саме процес включення учнів у самостійну переробку 
навчального програмового матеріалу, формування у них власних 
оцінних суджень необхідні для глибокого засвоєння наукових 
знань і їх наступного творчого використання. 

Самостійна робота як метод навчання передбачає 
формування важливих загальнонавчальних умінь (аналізувати, 
планувати, порівнювати, контролювати тощо), певних 
рефлексивних якостей, що у кінцевому рахунку забезпечує 
розвиток самостійності як якості особистості, формує 
суб’єктанавчальної діяльності.  

http://elibrary.kubg.edu.ua/2421/1/Krravchuk_L_3.pdf
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Проблема самостійної роботи учнів у процесі навчання є 
нині однією з найбільш актуальних. Вирішення її в практиці шкіл 
вимагає особливої уваги, оскільки в повсякденній діяльності 
учителя найбільше недоліків трапляється саме в організації і 
проведенні самостійної роботи учнів. У дослідження Б. Єсипова, 
М. Данилова, П. Підкасистого та інших науковців відзначається, що 
причини цього такі: а) формування умінь і навичок самостійної 
роботи є одним з найскладніших видів діяльності педагога, що 
вимагає ретельної підготовки учителя і учнів; б) відсутність певної 
системи в діяльності учителя спрямованій на прищеплення учням 
умінь і навичок самостійної роботи; в) у шкільному освітньому 
процесі спостерігається неправильне співвідношення 
репродуктивних і творчих самостійних робіт. І нарешті, розумовий 
розвиток школярів у процесі навчання, їх активність і самостійність 
багато залежить від навчання їх прийомів роботи і розумової 
діяльності. 

Проблема розвитку активності й самостійності учнів не є 
новим завданням для дидактики. Погляд на роль самостійної 
роботи змінювався з часом. Її значущість у навчанні знайшла своє 
відображення як у класичній педагогічній спадщині А. Дістервег, 
Я. Коменський, Й. Песталоцці, Ж. Руссо, так і у вітчизняній 
науковій думці В. Буряк, П. Підкасистий та інші науковці. Сьогодні 
вже розроблені діяльнісна концепція самостійної роботи учнів 
В. Коваль та модель організації самостійної роботи на основі 
інтенсифікації навчання А. Аюрзанайн, П. Підкасистий.  

Ефективність самостійної роботи в процесі навчання багато 
в чому залежить від умов її організації, змісту і характеру завдань, 
логіки її побудови, джерела знань, взаємозв’язку наявних і 
передбачуваних знань у змісті завдань, якості досягнутих 
результатів у ході виконання цієї роботи. Тому питання організації 
самостійної роботи учнів залишається актуальним і сьогодні.  

Самостійна робота – це вища форма навчальної діяльності 
учня, що є формою самоосвіти. 

Б. Єсипов, аналізуючи самостійну роботу як метод 
навчальної діяльності, пише: «Самостійна робота учнів, що 
відбувається в процесі навчання, – це така робота, яка 
виконується без безпосередньої участі вчителя, але за його 
завданням в спеціально відведений для цього час; при цьому учні 
свідомо прагнуть досягти поставленої в завданні мети, 
докладаючи свої зусилля і виражаючи в тій або іншій формі 
результат розумових або фізичних (або тих і інших разом) дій» [2]. 
Як бачимо, він зазначає, що для правильної організації процесу 
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навчання у всіх його ланках потрібна активність тих, хто 
навчається. 

На сучасному етапі розвитку суспільства дослідження 
проблеми самостійної роботи у школі ведуться за багатьма 
напрямками, зокрема: сутність самостійної роботи (О. Тимченко); 
роль вчителя в управлінні самостійною роботою (В. Крутецький); 
форми проведення самостійних робіт (О. Демченко); класифікація 
видів самостійних робіт (В. Деснянська); формування 
самостійності як риси особистості (Л. Марчук); роль та види 
завдань для самостійної роботи; самостійна робота як засіб 
активізації учіння та інші. Піднімаються також проблеми 
формування культури розумової праці, активізації самостійної 
роботи за допомогою програмового навчання, контролю, 
самоконтролю, технічних засобів навчання тощо. 

На сучасному етапі розвитку школи стоїть питання про 
побудову системи самостійної роботи на основі синтезу новітніх 
педагогічних технологій і найефективніших методів з арсеналу 
традиційної педагогіки. Тому перед освітою постає проблема 
впровадження якісно нових видів, форм і методів організації 
самостійної роботи, орієнтованих на творчу діяльність учнів. 

Принципи побудови дидактичної системи організації 
самостійної роботи учнів такі: 

− системність та послідовність (система організації 
самостійної роботи учнів має відповідати таким вимогам, як 
поступове ускладнення роботи, логічний зв'язокміж усіма 
елементами, причинно-наслідкові зв'язки, відносна логічна 
завершеність кожного елемента системи, поетапність подання 
матеріалу, формування навичок та ін.); 

− посильність (необхідність подання на кожному етапі 
організації самостійної роботи завдань, які б відповідали рівню 
знань і вмінь учнів та ураховували їхній рівень розвитку навичок 
самостійної роботи на певному етапі навчання). 

− індивідуалізація та диференціація (необхідність поділу 
учнів на групи за якісними показниками їхньої самостійності на 
кожному етапі навчання, потреба урахування особливостей 
організації самостійної роботи сильних і слабких учнів, їхніх 
особистих інтересів); 

− успішність та позитивність (ці принципи нерозривно 
пов’язані з принципом посильності. Необхідно пропонувати 
завдання, які передбачають самостійність роботи учнів, при цьому 
рівень складності завдання повинен відповідати рівню розвитку 
навичок самостійної роботи учнів та рівню їхніх знань. Це, у свою 
чергу, сприятиме формуванню позитивного ставлення до 
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подальшого навчання і спонукатиме до проведення самостійних 
досліджень уже на якісно вищому рівні); 

− активність та інтерактивність (у процесі організації 
самостійної роботи учнів поступово має підвищуватися ступінь 
їхньої безпосередньої участі у плануванні та реалізації того чи 
іншого навчального завдання. При цьому під активною позицією 
учня ми розуміємо його свідоме ставлення до виконання 
самостійної роботи. Він має право сам визначати методи роботи 
над завданням та планувати графік виконання. Також учень 
повинен самостійно аналізувати отримані в процесі роботи 
результати. Інтерактивність у цьому контексті розглядається як 
здатність до колективної праці, створення тимчасових колективів з 
більш-менш точно розподіленими ролями задля виконання того чи 
іншого завдання) [1]. 

Отже, врахуванню визначених принципів організації 
самостійна робота учнів сприятиме покращенню результативності 
навчального процесу. 

Література 
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ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 
Кас’янова Г. В. 

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

Освіта за своїм змістом, формами і методами є змінною, 
оскільки вона має реагувати на нові цивілізаційні виклики, 
суспільні реалії, враховуючи тенденції, перспективи розвитку 
людства, національного буття народу. Нині створюється нова 
педагогіка, характерною ознакою якої є інноваційність – здатність 
до оновлення, відкритість новому. 

Педагогічна інновація – це педагогічна ідея, втілена в певній 
інноваційній педагогічній розробці, яка впроваджена в педагогічний 
процес, збільшує результативність та ефективність процесів 
виховання і навчання, забезпечує зростання якості освіти.  

Перші кроки до реформування шкільної освіти вже 
зроблено. Українська спільнота сьогодні знайомиться з Новою 
українською школою (НУШ) – школою, у якій комфортно навчатись 
дітям, яка дає не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у 
житті. Учні в НУШ вільно висловлюють думки, вчаться критично 
мислити, бути відповідальними громадянами своєї держави. 
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Ключові зміни стосуються змісту та підходів до навчання. 
Адже «Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості 
та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, 
творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних 
для успішної самореалізації компетентностей, виховання 
відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного 
вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 
суспільству…» [1]. 

Нова школа працює на засадах «педагогіки партнерства».  
Основні принципи цього підходу: 

− повага до особистості; 

− доброзичливість і позитивне ставлення; 

− довіра у відносинах, стосунках; 

− діалог – взаємодія – взаємоповага; 

− розподілене лідерство (проактивність, право вибору та 
відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків); 

− принципи соціального партнерства (рівність сторін, 
добровільність прийняття зобов'язань, обов’язковість виконання 
домовленостей) [2, с.17]. 

Новий Стандарт початкової освіти передбачає, що вчителі 
мають працювати за іншими підходами. Творчому та 
відповідальному педагогу, який постійно працює над собою,  
надана академічна свобода. Учитель готує власні авторські 
навчальні програми, власноруч обирає підручники, методи, 
стратегії, способи і засоби навчання; активно виражає власну 
фахову думку. 

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

Одним із напрямків, що активно презентуються як 
«новаційні» в світі реалізації концепції НУШ є інтеграція у навчанні. 

Інтеграція – це результат реалізації міжпредметних зв’язків, 
які передбачають не тільки комунікацію між предметними галузями 
знань, але й встановлюють глибокий зв’язок між ними. 

Мета інтегрованого навчання: 

− сформувати в учнів єдине уявлення про світ навколо, про 
систему знань і вмінь; 

− досягти рівня освіти, що асоціюється з термінами 
«якість», «конкурентоздатність»; 

− розвивати мислення учнів, вивчаючи загальноосвітні 
предмети та предмети, що відносяться до профорієнтації учнів; 
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− активізувати практичну та пізнавальну діяльність учнів на 
уроці та в 

− позаурочний час; 

− реалізовувати виховну та розвивальну функції. 
Інтегроване навчання та впровадження цього явища в 

педагогічну практику необхідне через потребу в формуванні 
інтегративного типу мислення у сьогоднішніх школярів для їх 
подальшої успішної адаптації і конкурентоздатності в сучасних 
умовах. 

В освітньому процесі початкової школи широко вживаються  
ігрові технології. Нова українська школа рекомендує до 
застосування ІКТ-технології – через демонстрацію та власну 
роботу на інтерактивній дошці, з ноутбуком, смарт-телевізором, з 
прослуховуванням через навушники тощо, аби активізувати 
пам’ять і розумові процеси учнів. Все це при оптимальному 
застосуванні та поєднанні здатне значно підсилити ефективність 
освітнього процесу в початковій ланці й отримати гідний результат 
у вигляді комплексу не знань, вмінь та навичок, а 
компетентностей, необхідних для життя та подальшого навчання 
молодших школярів. 

Отже, у сучасного школяра з’явився новий інноваційний 
інструмент, що адаптує дитину до змін в суспільстві, допомагає 
опанувати величезний обсяг різноманітної інформації про світ 
навколо, про суспільство, про місце в цьому суспільстві. Цей 
інструмент допомагає учню самовдосконалитися та реалізуватися, 
як особистості. 
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УПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАОСВІТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
Юркова Н. С. 
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м. Слов’янськ, Донецька область, України 

Медіаграмотність – засвоєння навичок зі сприйняттям, 
аналізом, інтерпретацією, критичним оцінюванням інформації в 
текстах різних видів та медіатекстах. Почали її застосовувати в 
Україні новим Державним стандартом початкової освіти з 1 
вересня 2018 року. Цей проєкт підготовлює учнів до життя в 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola
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суспільстві, вчить практичним навичкам, які допоможуть їм у 
повсякденні. 

Життя дітей неймовірне і цікаве. Вони його пізнають дуже 
активно, роблять висновки, встановлюють для себе певні правила 
і з ними живуть. Значна кількість дітей, за статистикою, 
знаходяться за мобільним телефоном або комп’ютером і не 
завжди той контент, до якої має доступ дитина, є правильним і 
доцільним. У теперішньому світі, яким керує інформація, учні 
повинні вміти критично її оцінювати та знати яким джерелам 
можна довіряти, що існують фейкові новини і як захиститись від 
маніпуляцій.  

На жаль, не всі вчителі згодні з цим проєктом. Певна 
кількість вчителів звикла працювати по старій схемі, вони 
спираються на репродуктивні методи навчання, які позбавлені 
творчого критичного підходу, серйозно відстаючи від своїх учнів 
технологічно. Для дитини поступово процес навчання стає не 
цікавим і не важливим, бо працює по шаблонах і зразках, не 
шукаючи інших шляхів поставлених завдань, крім 
загальновідомих. 

Тому, на мою думку, впровадження медіаосвіти в початковій 
школі дуже важливо. Майбутнє суспільство все більше спирається 
на інформаційно – комунікаційні технології: смартфони, хмарні 
обчислення, web – технології, штучні інтелекти та інші ґаджети. 

Отже, перед НУШ постає важливе завдання навчити дітей 
розуміти медіаінформацію, мати уявлення про її механізм і 
наслідки її впливу на глядачів, слухачів і читачів. Таким чином, 
сучасний учень повинен навчитися орієнтуватися у сучасному 
медіапросторі, який допоможе йому активно використовувати 
можливості інтернету, радіо, телебачення, преси. Уроки 
медіаграмотності у школі дадуть учням базові знання орієнтування 
у медіапросторі.   

Професор Лен Мастерман Ліверпульського університету 
наголошує, що медіаосвіта відбувається протягом усього життя 
людини, і це не тільки процес оцінки медіа продуктів, а сукупність 
певних послідовних дій, спрямованих на дослідження 
різноманітних творів медіа культури, метою чого є не просто 
критичне розуміння, а «критична автономія», тобто здатність 
людини до самостійного критичного судження про медіа текст. 
Медіаосвіта намагається змінити стосунки вчителя і учнів, ставить 
їх у позицію спів дослідників, надає додаткові можливості до 
співпраці і діалогу, орієнтуватися на навчання у колективі, 
переважно у групах, що теж дуже важливе у сучасному 
навчальному процесі. 
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Основне завдання реформи початкової освіти – 
розвантаження дітей. А при вивченні медіаграмотності учні 
набувають знань без заучування інформації і виконання домашніх 
завдань. Основні форми роботи на уроках – рольові ігри, перегляд 
відео- та прослуховування аудіо матеріалу, практичні вправи, 
екскурсії та робота з сучасними ґаджетами тощо. Така робота на 
уроці робить його цікавим для дітей, не викликає стресового 
навантаження, дає позитивні емоції. 

Завдяки медіатехнологіям йде розширення можливостей – 
діти стають керівниками, творцями і розповсюджувачами 
інформації, вони мають доступ до чого вони хочуть і коли цього 
хочуть. 

Наприклад: мультимедійні засоби навчання роблять уроки 
яскравими, динамічними, різноманітними за жанрами та більш 
результативними. Це можуть бути віртуальні екскурсії, віртуальні 
дошки, медіа уроки, карти пам’яті, самодиктанти, тестові завдання, 
динамічні та статичні таблиці, медіапроєкти, творчі презентації, 
медіаекспресії. 

На таких уроках у дітей розвивається креативне мислення, 
по іншому сприймають матеріал, який вивчається, точніше 
висловлюють свої думки, долають певні труднощі в навчальній 
діяльності, проявляють свої індивідуальні можливості, самостійно 
будують творчий процес.  

Навчальна і пізнавальна активність у дітей початкової школи 
пов’язана з ігровою діяльністю, тому пропонує використання 
комп’ютерних розвиваючих ігор: «математичний космодром», гра – 
тренажер «таблиця множення і ділення», «математичне доміно», 
«математичні розмальовки», «слово в лабіринті», «незвичний 
поїзд», «Trolley Dash». 

На уроці «образотворчого мистецтва» учні можуть малювати 
композиції яскравими кольорами за допомогою графічного 
редактора Paint. А на уроці «музичного мистецтва» застосовують 
програми «Note be note», «Listen UP» та інші. 

Всі види медіа передають інформацію за допомогою 
медіатекстів – повідомлень, викладених в будь-якому вигляді і 
жанрі медіа. 

Таким чином, з цього слідує зробити висновок, що людина, 
яка не підготовлена для сприйняття інформації в різних видах, не 
може повноцінно її розуміти та аналізувати, протистояти 
маніпулятивним впливам медіа, не здатна до самостійного 
вираження своїх думок і почуттів. Отже, застосовуючи цей проєкт, 
НУШ ознайомить учнів з поняттям комунікації, масової комунікації 
та їхніми основними характеристиками. Навчить аналізувати 
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факти, робити висновки, бути відповідальним за свої вчинки. 
Сформує у дітей навички критичного мислення, які необхідні, щоб 
не піддаватися впливу дезінформації та пропаганди. Діти будуть 
здатні розуміти, аналізувати й оцінювати зміст медіа, вміти 
використовувати його під час навчання і дозвілля, володіти 
навичками само презентації та спілкуватися з іншими 
користувачами медіа. Саме тому, я вважаю, що застосування 
медіаосвіти дуже важливо. 

Література 
1. Медіаосвіта та медіаграмотність : підручник / ред.-упор. В. Ф. Іванов, 

О. В. Волошенюк ; за наук. ред. В. В. Різуна. Київ : Центр вільної преси, 2012. 200 с. 
2. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні. URL: 

http://www.ispp.org.ua/ (дата звернення: 06.09.2020). 
3. Дзеба М. М. Використання мультимедійних технологій на уроках у 

початкових класах. Педагогічний дискурс. 2010. № 7. С. 79–82.  
4. Медіаграмотність та критичне мислення на уроках суспільствознавства: 

посібник для вчителя / Т. Бакка та ін. ; за ред. В. Іванова, О. Волошенюк. Київ : 
ЦВП, АУП, 2016. 198 с. 

5. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні. URL: 
http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/kontseptsiya_vprovadzhennya
_mediaosviti_v_ukraini_nova_redaktsiya/ (дата звернення: 06.09.2020).  

 
 

ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ У 
ПЕРШОМУ КЛАСІ 

Вакуліч В. В. 
ДВНЗ «Університет Григорія Сковороди у Переяславі» 

м. Переяслав, Київська область, Україна 
Васильчук І. В. 

ДВНЗ «Університет Григорія Сковороди у Переяславі» 
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Головна мета освітній процес із шестирічними учнями – 
підготувати їх до систематичного навчання в наступних класах. 
Саме тому під час вивчення всіх предметів велика увага 
приділяється загальному й фізичному розвитку дітей, формуванню 
нового типу діяльності – навчання. Водночас клас, де навчаються 
шестилітні діти, – не підготовчий, а перший у системі чотирирічної 
початкової школи. 

Найвиразніше дидактичні особливості уроку в першому класі 
виявляються у способах організації навчальної діяльності і в 
структурі. Зокрема, на уроках широко представлено ігрові форми 
навчання, тривалість уроку скорочено до 35 хв., обов’язково 
проводяться динамічні паузи, немає домашніх завдань, а є 
розгорнуте повторення, по-іншому оцінюються результати 
навчальної праці. 

http://www.ispp.org.ua/
http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/kontseptsiya_vprovadzhennya_mediaosviti_v_ukraini_nova_redaktsiya/
http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/kontseptsiya_vprovadzhennya_mediaosviti_v_ukraini_nova_redaktsiya/
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Важливо вчасно переходити від слів до практичних дій, 
вводити на етапі ознайомлення з новим матеріалом короткочасні 
(2–3 хв.) самостійні роботи практичного характеру з наданням 
можливості звертатися до зразка, наочності 

На етапі роботи над новим матеріалом важливу роль 
відіграють наслідувальні дії учнів. Тому зразок – економний і 
доступний засіб, коли учень засвоює новий спосіб дії слідом за 
вчителем: 

− «Слово вимовляється так...»; 

− «Вимовте разом зі мною»;  

− «Дивіться, як треба писати...»; 

− «Робіть разом зі мною так...», 

− «Фігури, які я виклала на дошці – трикутники, знайдіть їх 
серед інших фігур»;  

− «Порівняй свій малюнок з тими, які ти бачиш. Що не так? 
Подивись уважно ще раз. Що тобі хотілося б змінити?»  

У першому класі, як правило, доцільна самостійна робота 
тривалістю 4–5 хв. з опорою на різні форми сприймання і пам’яті. 
Наприклад, для самостійних завдань на уроках математики, якщо 
мислительні і практичні дії взаємозв’язані: «Полічи кружечки і 
розфарбуй їх», «Знайди і підкресли», «Об’єднай лінією», «Склади 
з фішок приклад і підготуйся відповісти...», «Намалюй стільки, 
скільки...» [1, c. 616]. 

У першому класі добрий результат дає виконання 
самостійних завдань у парі. Приклади завдань: на парту дається 
один конверт з кількома літерами, з яких можна складати слова; на 
уроці математики двоє учнів складають приклади з набору чисел, 
розкладають на групи геометричні фігури, вилучають зайвий 
малюнок. Великі можливості для роботи в парах дають уроки 
малювання і трудового навчання, де учні вдвох можуть виконувати 
роботу на одну тему (на одному аркуші або на двох, а потім 
об’єднати). На уроках мови діти в парі можуть підготувати сценку-
діалог (розмову по телефону, покупець – продавець, лікар – 
хворий тощо) [2, c. 608]. 

Протягом уроку обов’язково слід проводити динамічні паузи. 
У дослідженнях зі шкільної гігієни пропонується такий варіант: 3 хв. 
після 12–15 хв. уроку і 2 хв. – десь після 20 хв. Однак це лише 
один з можливих підходів. Треба вчасно помічати спад інтересу, 
працездатності дітей, враховувати провідну діяльність на уроці, не 
переривати фізкультурними вправами незавершену роботу. 
Безумовно, чим більше статичне навантаження, тим частіше й 
активніше треба робити фізкультурні вправи, а на деяких уроках 
(праці, ознайомлення з навколишнім, музики і ритміки) сам процес 
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навчання передбачає достатню рухливість. Звернемо увагу й на 
коефіцієнт корисності фізкультхвилинок. Наприклад, недоцільно 
використовувати віршування під час виконання дітьми вправ, бо 
для них стає важливою не точність і сила рухів, а гучність вимови, 
до того ж збивається ритм дихання. Для забезпечення ритму 
промовляти може вчитель. У фізкультурних паузах треба протягом 
дня цілеспрямовано навантажувати й розслабляти різі групи м’язів 
дітей, особливо плечей, спини, тазостегнових суглобів; 
обов’язково слід давати відпочинок очам, практикувати 
імпровізацію рухів під музику, пропонувати дітям відтворити типові 
рухи звірят.  

Завершує структуру уроку етап підбиття підсумків, який є 
обов’язковим. Дітям шести років при цьому доцільно знову 
подивитися на зоровий план уроку, пригадати, що робили, які 
завдання виконували, чого навчилися, яке завдання сподобалося 
найбільше, чия відповідь запам’яталася. Це потрібно і для 
виділення того, що треба запам’ятати. Деякі вчителі наприкінці 
уроку влаштовують загальну виставку робіт дітей, у якій учні 
беруть участь за бажанням. Першокласники обмінюються 
зошитами, учитель коментує деякі роботи, заохочує до праці.  

Домашніх завдань у першому класі немає. Але дітям цікаві, 
корисні та посильні усні й практичні завдання (тільки не письмові), 
які мають загальнорозвивальне значення або дають можливість 
застосувати щойно вивчене. Наприклад, полічи, скільки у твоєму 
садку яблунь і груш, скільки вікон і дверей у твоїй квартирі, за 
скільки кроків ти перейдеш кімнату; спостерігай, які квіточки 
найперші зацвітуть на твоєму городі; дізнайся, скільки років 
кожному члену сім’ї; розкажи вдома, які нові слова ти вмієш 
читати; подивися, чи є у вашій квартирі предмети такої форми; 
знайди казочку про ялинку тощо [3, c. 252–259]. 

Отже, у методиці уроку для шестирічних учнів мають 
відбиватися загальні вимоги до організації навчання у початкових 
класах і специфічні умови, зумовлені віком учнів. Особливо 
важливі динамічність і водночас цілеспрямованість уроку, чіткий 
розподіл часу, взаємозв’язок навчальної діяльності з ігровою, 
опора розумових дій на практичні, поступовий перехід від 
співробітництва з учителем до самостійної роботи 
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Проблема морального виховання учнів у освітньому процесі 
початкової школи на сьогодні в Україні є дуже актуальною. Тому й 
в Законі України «Про освіту» поставлено мету освіти, у якій 
виділяється всебічний розвиток людини, як особистості та 
найвищої цінності суспільства, загальний розвиток її талантів та 
здібностей, як фізичних, так і розумових.  

Моральне виховання обов’язково повинне проходити 
наскрізь освіту та бути присутнім у всіх освітніх галузях базисного 
навчального плану. Як казав Л. Толстой: «І виховання і освіта 
невіддільні. Не можна виховувати не передаючи знань, всяке 
знання виховує». 

Моральне виховання могло б бути означене як єдине 
напрямлене формування в учнів потенціалу бачити людину в 
навколишньому світі, розглядати її як найвищу цінність, 
співпереживати ближньому, сприяти благу людини та людства 
через виробництво матеріальних і духовних цінностей. У вихованні 
людини важливо домагатися, щоб моральні істини були не просто 
зрозумілі, але й стали б метою життя кожної людини, предметом 
власних прагнень і особистого щастя [1, с. 17]. 

Моральне виховання має свої завдання, які педагог має 
поставити перед собою, і досягти їх виконання. Їх виділяють три: 

1. Формування моральної свідомості. 
2. Формування навичок моральної поведінки. 
3. Формування моральних почуттів. 
Не менш важливим ще є таке завдання, як виховання 

доброти, чуйності, щирості, прагнення допомогти будь-якій людині, 
здатність до співчуття, виховання внутрішнього прагнення жити та 
діяти за принципами загальнолюдської моралі. Зазвичай мораль 
приходить до дитини через певний контакт із дорослими та 
товаришами, який вибудовується на ґрунті любові, взаємоповаги, 
розумної та мудрої взаємодіяльності [2, с. 245]. 

Проблема морального розвитку молодшого школяра у 
процесі навчання взаємно залежить із трьома чинниками, які 
визначає Т. Морозова. Першим чинником є те, що дитина, 
прийшовши до школи, переходить від «життєвого» засвоєння 
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навколишньої дійсності, у тому числі й морально-етичних норм, які 
існують в суспільстві, до його наукового та цілеспрямованого 
вивчення. Другим чинником є те, що під час навчальної роботи 
учні включаються у реальну колективну діяльність, де теж 
відбувається засвоєння моральних норм, які регулюють 
взаємовідносини учнів між собою та взаємини учнів із учителем. А 
третім чинником є те, що в процесі обговорення становища у 
сучасній школі нерідко звучить теза про те, що навчання в школі – 
це, насамперед, формування моральної особистості.  

Розглянемо, які чинники визначають ефективність 
морального виховання учнів. Це є: 

− створення у закладі освіти психологічного клімату поваги 
до моральних норм та правил людського співіснування;  

− відповідність змісту морального виховання його меті та 
рівню морального розвитку дітей;  

− розумне співвідношення між словесними та практичними 
методами виховного впливу, яке забезпечує єдність моральної 
свідомості та поведінки; 

− подолання авторитарного стилю у ставленні педагога до 
учнів і побудова його на принципах гуманізму. 

У процесі морального виховання необхідно попередити 
прояви і розвиток таких рис і якостей особистості, які можуть 
призвести до порушення моральних норм. Тому завдання 
вихователя – формувати в молодої людини тверду моральну 
позицію, здатність протистояти негативним впливам з боку 
близького оточення і соціуму загалом. 

Отже, моральне виховання – виховна робота школи та сім’ї, 
її метою являється розвиток та формування стійких, твердих 
моральних якостей, потреб, відчуттів, навичок та звичок поведінки 
на основі засвоєння ідеалів, норм та принципів моралі, прийняття 
участі в практичній діяльності. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
Муравинець О. С. 

ДВНЗ « Університет Григорія Сковороди у Переяславі» 
м. Переяслав, Київська область, Україна 

Остапович Т. В. 
ДВНЗ « Університет Григорія Сковороди у Переяславі» 

м. Переяслав, Київська область, Україна 
Професійна педагогічна підготовка майбутніх учителів 

початкової школи – це складний, багатогранний і тривалий процес, 
який здійснюється впродовж усього періоду навчання студентів у 
педагогічному університеті. Сучасна школа потребує радикальних 
змін, нових освітніх технологій. Сучасний учитель має не лише 
передавати готові знання, а й забезпечити розвиток і 
саморозвиток особистості учня, активізувати його творчі 
можливості в навчанні. Однією з важливих проблем, які поставило 
життя перед сучасною школою, є використання альтернативних 
форм організації навчання учнів, упровадження нових педагогічних 
ідей та підходів до освітнього процесу. За таких умов учителеві 
необхідно оволодівати новими педагогічними технологіями, бути 
готовим до впровадження їх у шкільну практику.  

Інноваційні технології – це радикально нові чи вдосконалені 
технології, які істотно поліпшують умови виробництва або самі 
виступають товаром. Особливу значущість вони набувають при 
підготовці вчителів початкової школи у зв’язку з тим, що перед 
таким учителем першочерговим завданням має стати завдання не 
накопичення дитиною інформації, а розвиток мислення, уміння 
аналізувати ситуацію, планувати свої дії на кілька кроків вперед, 
адекватно оцінювати результати, самостійно набувати та 
переробляти інформацію, перетворюючи знання в інструмент 
пізнання інших видів діяльності, уміння конструктивно взаємодіяти 
з іншими. 

Важливою умовою ефективного формування у майбутніх 
учителів готовності до впровадження інноваційних технологій на 
уроках мови є збагачення змісту дисциплін циклу професійної і 
практичної підготовки системою понять і теоретичних знань, що 
розкривають суть, структуру та види інноваційної педагогічної 
діяльності, тобто з основ педагогічної інноватики, озброєння 
студентів психолого-педагогічними знаннями про засвоєння і 
впровадження інноваційних процесів у систему освіти, 
спеціальними психолого-педагогічними методами, прийомами та 
засобами, використання яких дає можливість активно включатися 
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в інноваційну педагогічну діяльність, формування вміння аналізу 
діяльності учнів, роботи колег, уміння цілеспрямовано генерувати 
нові оригінальні ідеї у практичну діяльність. 

Підготовка майбутнього вчителя до впровадження 
інноваційних педагогічних технологій передбачає: 

− ознайомлення студентів із теоретичними основами 
інноваційних технологій навчання; 

− практичне оволодіння інноваційними технологіями, 
зорієнтування студентів до педагогічної творчості, самостійності; 

− вивчення педагогічного досвіду використання сучасних 
педагогічних технологій; 

− формування практичних умінь та навичок упровадження в 
освітній процес початкової школи інноваційних технологій. 

На першому етапі відбувається теоретичне ознайомлення 
студентів із сутністю організації освітнього процесу за 
інноваційними технологіями. Метою є розкриття основних вихідних 
положень, науково доведених фактів, що розкривають механізми 
забезпечення активності учня під час процесу навчання за 
інноваційними технологіями.  

Другим етапом формування готовності студента є практичне 
оволодіння інноваційними технологіями, спонукання студентів до 
педагогічної творчості, самостійності.  

Елементи інноваційних технологій використовуються на 
кожному практичному, лабораторному занятті, що дає змогу 
познайомити майбутніх учителів із їх видами та прийомами 
впровадження в освітній процес початкової школи. На цьому етапі 
студенти фактично опиняються в ролі учнів. Для поліпшення 
професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів за 
матеріалами розроблених вправ та занять проводяться рольові 
ігри, які дають змогу імітувати освітній процес у школі, навчити 
студента організовувати роботу учнів із застосуванням 
інноваційних технологій, швидко і правильно реагувати на нову 
ситуацію тощо. 

Третім етапом підготовки майбутнього вчителя є вивчення 
педагогічного досвіду використання сучасних інноваційних 
технологій. На лабораторних заняттях студенти знайомляться з 
досвідом упровадження новітніх технологій, нестандартних форм і 
видів навчальної роботи. Крім того, студенти знайомляться з 
досвідом використання інтерактивних технік у навчальному 
процесі.  

Завершальним етапом підготовки студентів до 
впровадження інноваційних технологій у освітній процес 
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початкової школи є розробка ними завдань для різних форм 
організації навчальної діяльності школярів. 

Досвід переконує, що студенти спроможні самостійно 
добирати інноваційні технології відповідно до теми уроку, 
методично правильно проводити урок за обраною технологією. 

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до 
інноваційної педагогічної діяльності на уроках має здійснюватись 
на основі інтеграції теоретичних знань з відповідними вміннями, 
ефективне формування яких забезпечується під час практичних 
занять та різних видів педагогічної практики. 
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СЕКЦІЯ 2 

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В 
ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ, СЕРЕДНЬОЇ ТА  ПОЗАШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ 
 
 
РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
Безсонова О. К. 

Комунальний дошкільний навчальний заклад  
(ясла-садок) № 67 «Сонячний» загального типу  
Краматорської міської ради Донецької області 
м. Краматорськ, Донецька область, Україна 

Формування лідера не повинно бути стихійним процесом. 
Цей процес потрібно цілеспрямовано організовувати так, щоб 
дитина була не об’єктом, а суб’єктом процесу виховання. 
Орієнтирами у визначенні змісту програми «Лідер живе у кожному» 
[1] обрано модель «4 К», що об’єднує чотири ключових 
компетенції, якими мають оволодіти вихованці в результаті 
націленої роботи: комунікація, командна робота, креативність, 
критичне мислення. 

Для успішної реалізації проєктної діяльності вихователь має 
допомогти дітям сприйняти й усвідомити ключові ідеї кожного з 
десяти проєктів: «Пізнання», «Дім», «Здоров’я», «Свято», 
«Винахідники», «Родина», «Порядок», «Безпека», «Гра», 
«Традиції». 

В якості основної обрано проєктну модель організації 
освітнього процесу. Ми виходили з того, що проєктна діяльність як 
надпредметний спосіб організації освітнього процесу надає кожній 
дитині можливість для пізнання самого себе серед інших, 
знаходження свого місця в дитяче-дорослому співтоваристві, 
створює надзвичайні можливості для розвитку лідерського 
потенціалу у дітей. Кожен з проєктів триває чотири тижня та 
складається з етапів: технологічного, дослідницького, соціального 
та творчого, що конкретизують і поглиблюють загальну тему. 

У плануванні форм і методів освітньої діяльності передусім 
враховано види дитячої діяльності та форми організації дітей – 
індивідуальна, підгрупова, загальногрупова з акцентом на малі 
об’єднання дітей для набуття дітьми навичок лідерства в різних 
формах групової роботи.  

Впровадження парціальної програми «Лідер живе у 
кожному» передбачає дотримання багатоваріантного принципу 
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організації дітей, який реалізується у форматі проживання 
тематичного дня (форми організованої взаємодії та активності 
протягом дня в розмаїтті форм організації дітей); принципу 
дотримання ритуалів (щоденних (справи з ранку, протягом дня, 
ввечері), ритуали, що є важливими для повторення щотижня, та 
періодично, 1 раз на місяць). Наведемо приклади такої взаємодії. 

Варіанти ранкових вправ, спрямованих на створення 
позитивної атмосфери в дитячому колективі на весь день: 
«Ритуали ранкового привітання», «Експрес-опитування», «Студія 
новин», «Пошукова місія», «Ранкове вимірювання», «Міні-музей», 
«Спостереження (календар природи)», «Екран вибору», «Правила 
(постійні та тимчасові)», «Сюрпризна скринька», «Чорний ящик-
загадка», «Карта активностей (журнал подій)», «Дитячі історії «А 
ви знаєте, що…», «Сигнальні слова». 

Варіанти денних справ (або протягом дня), спрямованих на 
встановлення партнерських відносин між дітьми, розвиток 
креативності та комунікативних здібностей дітей: «Моделювання», 
«Дитячі розмірковування», «Хвилина милування (картиною, 
природою, музикою…)», «Рольові ігри», «Стимульна ситуація», 
«Перемовини», «Розхитування ігрових стереотипів», «Дії у ситуації 
невизначеності», «Ситуація персональної винятковості», «Патруль 
рятівників», «Коло ідей», «Розв’язання проблем», «Дебати», 
«Творча майстерня», «Ігри з ритмом», «Зроби щось, але без 
чогось», «Година корисних справ», «Рейд». 

Варіанти вечірніх справ, спрямованих на підведення 
підсумків та проведення аналізу подій, які трапились протягом дня: 
«Хочу похвалитись», «Відеозвернення», «Відеозвіт», «Ритуал «Я 
пам’ятаю…», «Ритуал «спасибі за приємне заняття», «Бестінг-
вправи (ти самий…)», «Вибираємо лідера», «Щоденник успіху 
(досягнень та перспектив)», «Вечірнє коло», «Створення картини 
дня», «Аналіз ситуації, випадку з життя, власного досвіду», 
«Рефлексія», метод «Прес», «Рефлексивний екран», «Асоціації», 
«Чого і тобі бажаю», «3 головних слова», «Я відчуваю», «Торбинка 
мудрості», «Моменти дня».  

Варіанти справ, до повторення яких радимо повертатися 
щотижня: «Довгострокові експерименти», «Знаки – помогаки (вода, 
світло та інше)», «Колекціонування», «Ситуації-змагання», 
«Гостьовий візит», «Патруль рятівників», «Театр для діалогу», 
«Ігри-симуляції», «Я хочу я зробив», «Відкритий клас». 

Варіанти справ, які радимо організовувати час від часу, 
спрямовані на згуртування колективу та розвиток здібностей дітей: 
«Вільний мікрофон», «Конкурсно-ігрові програми», «Час дитячих 
уподобань», «День самоуправління (зміна ролей)», «Адвент-
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календар (місячний календар подій)», «День «Нумо!», «Колективна 
творча справа», «Дитячий тимбілдінг», «Акції», «Клубна година», 
«Місто майстрів», «Квест». 

Резюмуючи зазначене, наголосимо, що реалізація програми 
«Лідер живе у кожному» в рекомендованому освітньому форматі 
спрямована на закладання основ лідерства в контексті 
формування базових особистісних якостей дітей як важливої 
умови досягнення основного результату першої ланки освіти – 
дошкільної зрілості. Надзвичайна при цьому особлива роль і 
адекватна позиція дорослого, який не заважає, а допомагає дитині 
зростати лідером. 
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ВІЗУАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНИХ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ 
Ляшов Н. М. 

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

Соціокультурний досвід роздумів над поетичними творами 
впливає на соціальні, моральні, комунікативні людські якості, які 
допомагають сприймати, аналізувати, узагальнювати сучасні 
соціальні явища. Так як поезія це соціальний стандарт, то її сила 
дозволяє не просто зазирати в чуттєвий простір іншої людини, але 
й входити в її психічний стан і мати дуже подібні за структурою та 
інтенсивністю переживання. Адже поезія – це своєрідна 
мегаплатформа для обміну чуттєвим досвідом, де створення та 
форма пред'явлення мають цікаві поєднання. У сучасному 
поетичному дискурсі лінійна організація віршованого тексту 
перестає бути обов'язковою, текст набуває можливості бути 
інтерпретованим по вертикалі, діагоналі, у вигляді різноманітних 
геометричних фігур, або будь яким іншим графічним способом. У 
цьому разі говорять про явище візуальної поезії. 

Візуальний поетичний текст це результат синтезу двох видів 
діяльності: поетичної – словесної і винахідницької – графічної. 
Коли ми бачимо текст, написаний будь якою мовою, можна легко 
відрізнити вірші від прози. Графічне оформлення тексту підкаже, 
що перед нами віршований текст. Тож, візуальний компонент є у 
самій природі поезії. У сучасному літературознавстві 
актуалізується візуалізація як прозових, так і поетичних творів. Для 
поета форма є одним із способів вираження власних відчуттів, 
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емоцій, переживань. У наш час поезія відходить від музичної, 
звукової поезії, а все більше звертається до графічних роздумів, 
формотворчих образів. Французький письменник М. Бютор (Michel 
Butor) відмічав, що читати означає, у першу чергу, дивитися. Він 
вважав, що пошук нових форм має триєдине значення: відкриття, 
освоєння та втілення. Відкриття форми не суперечить реалізму, 
напроти, є condition sine gua non (неодмінною умовою) нових 
творчих досягнень [3]. 

Розширився в часі й просторі, оновився психологічно 
дискурс відчуттів, які нині актуалізуються з допомогою залучення в 
художнє поле зоропоезії – елементів графіки, малярства, 
математики, музики (нотні знаки), техніки колажів, літерографіки, 
цифрографіки і навіть шахів. Така контамінація, виникнення нового 
вираження змісту або форми шляхом поєднання різних елементів, 
породила фігурний вірш або графічний вірш. Пошук форм і засобів 
є відображенням змін у світогляді і світосприйманні поета певної 
епохи, осмислення ним свого місця в суспільстві, прагнення 
гармонії зі світом і самим собою. Реалізація графічних засобів до 
створення тексту вірша продиктовано не бідністю мовної системи, 
або якимсь пробілом в її структурі, а зовнішніми обставинами, що 
пов'язані з культурними вподобаннями автора. Бажання поета 
повніше розкрити багатозначність мовних форм, реалізовується у 
використанні різноманітних варіантів оформлення тексту. Такі 
вірші сприяють кращому усвідомленню приналежності того чи 
іншого автора до існуючих літературних течій, напрямів, 
систематизації їх поетичних доробків у літературних координатах.  

Візуальна поезія стала невід’ємною частиною світової 
культури. У літературознавстві до проблеми різних аспектів 
візуальної поезії у своїх дослідженнях зверталися як зарубіжні, так 
і вітчизняні науковці: Я. Балан, К. Денкер, А. Жовтіс, 
Р. Костелянець, А. Мойсієнко, Ф. Мон, Т. Назаренко, 
І. Прушковська, Л. Прохорова, М. Солт, М. Сорока та ін. 

Українська дослідниця І. Прушковська [2] розглянула 
турецьку зорову поезію в історичному й сучасному зрізах, 
проаналізувала шляхи розвитку турецького фігурного вірша. Вона 
звернула увагу на творчість сучасного турецького поета Ю. Бала 
який написав близько двохсот візуальних віршів. Його поетичні 
твори вирізняються не лише особливими, візуально прикметними 
формами, але й змістовністю, читабельністю. У них людські 
почуття відображено лаконічно, простою мовою, що наповнюють 
форму самого твору і візуалізують їх глибокий зміст. Свій перший 
фігурний вірш «Мюберра» Ю. Бал [4] написав 2009 року у формі 
двох віддзеркалених трикутних стовпців, що утворюються з 
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однакових словесних рядків, перше речення першого стовпчика є 
останнім другого: 

 
Переважна більшість віршів Ю. Бала, як стверджує авторка, 

не є білими віршами. Рима, мелодика його творів створюють 
неповторне враження від прочитання і вкотре переконують нас у 
великому таланті автора візуалізувати їх. 

Сучасна російська поетеса Т. Манкова [1], власними 
віршами «Закат на берегу», «Свеча», «Паруса», «Ассоль» показує, 
як динамічно розвивається фігурна поезія. Її вірш «ОсТРИе» – не 
просто накреслений трикутник, це сугестивний графіко-
вербальний твір, де слова невід’ємні від форми – рисунка. Кожне 
слово у поєднанні з іншими словами несе глибоке семантичне 
навантаження: 
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Зазначимо, що відмінною рисою сучасної візуальної поезії є 
обов’язкова наявність у вірші візуального і вербального 
компонентів, які представляють складну функціонально-текстову 
систему. Зовнішній вид тексту, як правило, несе додаткове 
семантичне навантаження, що інкорпорується в загальний зміст 
вірша. Під час поєднання сучасних просторових елементів 
візуалізації з поетичним текстом у вірші виникають паралельні 
смисли, що мають особливий вплив на читача. 
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КОРЕКЦІЯ МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ 

ФОЛЬКЛОРУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 
Турко О. В. 

Тернопільський національний педагогічний університет  
імені Володимира Гнатюка 

м. Тернопіль, Тернопільська область, Україна 
Актуальність дослідження. Однією із домінантних сучасних 

тенденцій в Україні є активне впровадження інклюзивної освіти як 
у дошкільних, так і в шкільних навчальних закладах, що актуалізує 
необхідність у методологічних положеннях, конструюванні змісту й 
оновленні технологій здійснення навчальної діяльності із 
дошкільниками та учнями із особливими освітніми потребами, з 
одного боку, якісно іншої підготовки майбутніх педагогів загалом, 
фахівців дошкільної освіти у сфері інклюзії зокрема, з іншого боку.  

Аксіоматичним є положення, оперте на сукупність 
лінгвістичних, психологічних та дидактичних досліджень питання 
мовлення дітей, – чим багатше й правильніше в дитини мовлення, 
тим легше їй висловити свої думки, тим ширші її можливості в 
пізнанні навколишньої дійсності, більш змістовно й повноцінно 
ставиться вона до однолітків і дорослих, активніше здійснюється її 
психічний розвиток (Г. Каше, Н. Арутюнова, У. Чейф, О. Леонтьєв, 
А. Богуш, З. Агранович, Л. Калмикова, Г. Бєлєнька та ін.). 
Окреслене твердження становить складник комунікативної 
компетентності, яка належить до ключових компетентностей для 
життя в ХХІ ст. [6, с. 14]. 

Мета цього дослідження – довести лінгводидактичну та 
психолінгвістичну ефективність фольклору в корекції звуковимови 
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дітей старшого дошкільного віку із особливими освітніми 
потребами.  

Виклад основного матеріалу. Показником комунікативної 
компетентності є здатність дитини будувати своє спілкування з 
іншими людьми з огляду на канони фонетики, граматики, 
семантики, етично цінні зразки поведінки, а в немовних формах – 
загальнолюдські способи виразної поведінки [1, с. 68]. Крім цього, 
виявом комунікативної компетентності є зв’язне мовлення, що 
вирізняється композиційним і граматичним завершенням, 
змістовністю, емоційністю, сукупністю логічно поєднаних речень.  

Неповноцінна мовленнєва діяльність накладає відбиток на 
формування в дітей сенсорної, інтелектуальної та афективно-
вольової сфери, спостерігається недостатня стійкість уваги. Для 
вивчення характеру порушення звуковимови, визначення його 
специфіки, правильного вибору напряму корекційного впливу 
необхідно виявити причину дефектів мовлення, охарактеризувати 
мовлення дитини за участю логопеда. Якщо мовленнєві вади 
спричинені недостатньою увагою з боку батьків, віковими 
особливостями дошкільника, їх необхідно виправити шляхом 
застосування методів та технологій, спрямованих на корекцію 
мовлення дитини. Якщо ж причиною вад мовлення є фізіологічні 
або ж психічні проблеми розвитку дошкільника (йдеться про дітей 
із особливими освітніми потребами), є важливою участь у 
корекційній роботі логопеда, лікаря-педіатра, психолога.  

Засобом корекційної роботи мовлення дошкільників ми 
обрали фольклорні тексти. Оскільки, як слушно зауважує А. Богуш, 
твори саме усної народної творчості «легкі для наслідування, 
водночас вводять дитину у світ дорослого побутового життя, 
прилучають до споконвічних національних і духовних цінностей, 
традицій, звичаїв» [3].  

Знайомство з малими жанрами фольклору ми здійснювали 
шляхом спеціально організованого навчання: на заняттях із 
розвитку мовлення, з малювання, ліплення, з конструювання, 
музики, фізкультури, ознайомлення з довкіллям та природою; та 
шляхом спільної діяльності з дітьми: спостереження, гра, 
індивідуальна робота. 

Навчальну кімнату було облаштовано з урахуванням 
освітніх потреб дошкільників, дібрано команду супроводу 
відповідно до нормативних положень МОН України щодо 
інклюзивної освіти в дошкільних закладах (Концепція розвитку 
інклюзивної освіти (Наказ міністерства освіти і науки України від 
01.10.2010 р. № 912), Наказ МОН № 609 «Пpo затвердження 
Примірного положення про команду психолого-педагогічного 



45 

супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі 
загальної середньої та дошкільної освіти» від 06.08.2018 р., Лист 
МОН «Щодо організації діяльності інклюзивних груп в закладах 
дошкільної освіти» від 13.11.2018 р. та ін.). 

Залежно від рівня сформованості навичок звуковимови ми 
визначили основні напрями логопедичної роботи на заняттях: 

1) розвиток уваги, пам’яті й фонематичного сприйняття; 
2) проведення підготовчих артикуляційних вправ для 

розвитку рухливості органів мовленнєвого апарату; 
3) усунення неправильної звуковимови; 
4) формування зв’язного мовлення. 
Вивчення мовлення дітей відбувалося за такими критеріями, 

як рівень сформованості лексичних, граматичних, фонетико-
фонологічних навичок, а також навичок розуміння й самостійного 
продукування тексту. Ці критерії дали нам змогу отримати цілісну 
картину мовленнєвого розвитку й детальну описову 
характеристику окремих ланок мовного механізму в дітей із 
особливими освітніми потребами віком від 4 до 6 років.  

Водночас ми намагалися сприяти розвитку уваги, пам’яті й 
фонематичного сприйняття шляхом упровадження спеціальних 
ігор та вправ спочатку на матеріалі немовних звуків, поступово 
охоплюючи всі звуки мови, що входять у звукову систему мови (від 
звуків, вже освоєних дітьми, до тих, які тільки ще ставляться і 
вводиться в самостійне мовлення). 

Для вироблення чітких артикуляційних навичок, необхідних 
для правильної вимови звуків, проводили артикуляційну 
гімнастику. Вправляти мовленнєвий апарат дитини необхідно в тих 
рухах, які неправильно сформовані, і тих, які будуть 
використовуватися для постановки конкретних звуків [5, с. 59]. 

Корекційні заняття тривали 15–20 хв. Мовні вправи (загадки, 
прислів’я, чистівки, скоромовки та ін.) використовували на різних 
етапах заняття з метою покращення психологічного настрою, 
повідомлення теми заняття, характеристики звуків, автоматизації 
(диференціації) в складі, слові, зв’язному мовленні, на етапі 
постановки звука. Звертали увагу дітей на гучність і темп 
мовлення, на ясність вимовляння слів (фраз), на правильність 
вимови звуків. 

Заняття будували таким чином, щоб діти мали змогу 
вправлятися в правильній вимові складних звуків спочатку в 
ізольованому вигляді, а потім і в зв’язному мовленні, вчилися в 
потрібний момент змінювати гучність голосу й темп мовлення, 
користуватися запитальною, розповідною й спонукальною, 
окличною інтонаціями. Ці вміння потрібні для побудови зв’язного 



46 

висловлювання. Також на заняттях дітям пропонували вимовляти 
короткі римовані тексти не тільки чітко й виразно, а й з різним 
ступенем гучності (пошепки, тихо, голосно) і з різною швидкістю 
(повільно, помірно, швидко). 

Крім проведення занять, ми тісно професійно взаємодіяли із 
педагогом-психологом, музичними керівниками, вихователями, які 
також у своїй роботі використовували твори дитячого фольклору. 
Водночас співпрацювали із батьками дошкільників із метою 
вивчення індивідуальних особливостей дітей. Ми рекомендували 
батькам щодня проводити мовленнєву гімнастику для вироблення 
чітких артикуляційних рухів. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Своєчасне 
виявлення фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення у 
дошкільників є необхідною умовою для успішної корекції. У 
майбутньому це сприятиме запобіганню писемної 
некомпетентності, психологічним труднощам адаптації в колективі. 

Для реалізації корекційної роботи ми використовували 
традиційні та нетрадиційні лінгводидактичні технології: 
логопедичні гімнастики, ігри, бесіди, імітаційні ситуації, прогулянки, 
театралізовані дійства, казкотерапію, прийом «біном фантазії» 
Дж. Родарі, арт-терапію, сміхотерапію, мнемокубики тощо. 
Постійно здійснювали роботу над розвитком дрібної моторики рук 
як одного із домінантних шляхів розвитку мовлення загалом на 
заняттях із ліплення, під час прогулянок, ігор. Фольклорні твори, за 
результатами нашого експериментального дослідження, виявили 
високу лінгводидактичну спроможність у корекційній роботі над 
звуковимовою дошкільників. 
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УПРОВАДЖЕННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПІД ЧАС 
ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ ЯК ОДНА ІЗ 

ФОРМ ІНТЕГРАЦІЇ  
Горбань Н. І. 

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

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Одним з основних завдань, яке домінує в освітніх колах  

21-го століття є створення таких умов у навчальному процесі, за 
яких учні досягають максимальних результатів та отримують 
навички, потрібні їм у реальному житті. Сучасність вимагає таких 
прийомів у навчанні, за допомогою яких виховувалася б соціально 
активна, творча, гуманна особистість, здатна до необхідної 
життєдіяльності й саморегуляції. 

Реформування сучасної освіти лежить на шляху подолання 
ізольованого викладання навчальних предметів і створення 
принципово нових навчальних програм, де освітній процес 
доцільно орієнтувати на розвивально-продуктивний інтегрований 
підхід. 

Одним із напрямків сучасної освіти, який дозволяє 
розв’язувати педагогічні проблеми сьогодення, є інтеграція 
навчання. У методиці викладання інтеграція – це процес 
пристосування й об’єднання певних елементів або частин різних 
видів навчальної діяльності в єдине ціле при умові їх спрямованої 
одноманітності. 

Як підкреслюють Ю. Бицюра, Л. Мельниченко, інтегроване 
навчання – це навчання, яке ґрунтується на комплексному підході. 
Освіта розглядається через призму загальної картини, а не 
ділиться на окремі дисципліни. Інтеграції в освіті є значним 
здобутком дидактики, оскільки за умови її успішного методичного 
впровадження реалізується мета якісної освіти. Тому інтеграція як 
вимога об’єднання в ціле компонентів об’єктів навчання є 
необхідним дидактичним засобом, за допомогою якого 
уможливлюється створення в учнів цілісного уявлення про об’єкт, 
що вивчається, формується міжпредметна компетентність [1; 4]. 

У Державному стандарті Нової української школи, що 
ґрунтується на засадах компетентнісного та особисто 
орієнтованого підходу до навчання, поняття міжпредметна 
компетентність визначається як «здатність учня застосувати щодо 
міжпредметного кола проблем знання, уміння, навички, способи 
діяльності та ставлення, які належать до певного кола навчальних 
предметів і предметних галузей». Для цього необхідно 
здійснювати формування інтегрованої свідомості, тобто такої 
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свідомості, що дає можливість людині сприймати дійсність як 
сукупну цілісність певних частин, пов’язаних між  
собою [2, с. 47–57].  

Саме на формування такої свідомості у школярів 
спрямована діяльність учителя, який використовує інтегрований 
урок. Як показує практика, такі зв’язки складно здійснити, так як 
дитина часто «за деревами не бачить лісу». Тому велике значення 
має правильне визначення форми, теми й самих предметів, що 
обираються для інтеграції. 

У сучасній школі узвичаїлася міжпредметна інтеграція, 
здійснювана різними шляхами: створення інтегрованих курсів – 
навчальних предметів, які адаптують для вивчення та інтегрують 
знання декількох наук або видів мистецтв (природничих – 
«Природознавство», суспільствознавчих – «Я у світі», біологічних 
– «Основи здоров’я», музичне й образотворче мистецтво – 
«Мистецтво» та ін.); розроблення нових форм уроків (урок з 
міжпредметними зв’язками, інтегрований урок, бінарний урок); 
впровадження навчальних проєктів; організація тематичних днів та 
тижнів. 

Переваги інтегрованого навчання для учнів: більш чітке 
розуміння мети кожного предмету в різних контекстах; більш 
глибоке розуміння будь-якої теми, завдяки її дослідженню через 
кілька точок зору; краще усвідомлення комплексного підходу, 
через який предмети, навички, ідеї та різні точки зору пов’язані з 
реальним світом; вдосконалення навичок системного мислення. 

На думку Т. Левченко, саме на інтегрованому уроці 
відкриваються додаткові можливості для синтезу знань, 
формується вміння перенесення знань з однієї галузі в іншу. Це в 
свою чергу стимулює аналітичну діяльність школярів, розвиває 
потребу в системному підході до об’єкту навчання, формує вміння 
аналізувати й порівнювати складні процеси та явища об’єктивної 
реальності [3, с. 71–94]. 

Завдяки цьому досягається головне у навчанні – 
природньонаукового погляду на навколишній світ, тобто 
формування цілісного світогляду, розуміння сутності взаємозв’язку 
явищ та процесів у природі. А вміння бачити взаємозв’язки всіх 
аспектів життя, зрештою, стає звичкою, яка буде допомагати 
учням протягом усього їхнього життя. 

Структура інтегрованих уроків відрізняється від звичайного 
уроків наступними особливостями: максимальною чіткістю, 
компактністю, ущільненням навчального матеріалу; логічною 
взаємообумовленістю матеріалу інтегрованих предметів на 
кожному уроці; великою інформаційною ємністю навчального 
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матеріалу, що використовується на уроці; інтегровані уроки 
створюють ситуацію для випереджаючого навчання, коли учні на 
наглядному прикладі розуміють мету, задачі й результат 
діяльності та співвідносять їх з власним рівнем інтелекту. 

Інтеграція повинна бути поступовою, від внутрішньо 
предметної до міжпредметної. Підготовка до такого уроку кропітка. 
Що необхідно від викладача? Зрозуміло, що при планування й 
організації інтегрованого уроку учитель повинен враховувати певні 
умови, без яких неможливо отримати бажаний результат. А саме:  

1. В інтегрованому уроці об’єднуються блоки знань кількох 
різних предметів, тому надзвичайно важливо правильно визначити 
головну мету уроку. Якщо загальна мета визначена, тоді зі змісту 
предметів обираються тільки ті відомості, що необхідні для її 
реалізації. 

2. Інтеграція сприяє зниженню напруження та перевтоми 
учнів за рахунок їхнього переключення на різноманітні види 
діяльності в ході уроку. Тому під час планування необхідно 
ретельно визначати оптимальне навантаження школярів такими 
видами роботи на уроці. 

3. Під час проведення інтегрованого уроку між учителям, які 
викладають різні предмети, украй важлива психологія, необхідно 
ретельно зкоординовувати свої дії, щоб розуміти один одного з 
півслова. 

4. Крім того, учитель повинен досконало володіти змістом не 
тільки свого предмету, але й добре знати зміст предмету, із яким 
планується інтеграція.  

Роль учнів теж повинна стати іншою. Учень стає активним 
учасником навчального процесу. У талановитого викладача учні 
стають союзниками для розв’язання проблем й задач уроку. Для 
цього необхідно озброїти школярів наступними навичками та 
вміннями: пошукова робота з текстом і додатковими джерелами 
інформації, уміння виконувати елементарні дослідницькі роботи, 
робити висновки, простежувати зв’язки між матеріалом різних 
сфер науки, літератури, мистецтва, навички роботи з ІКТ. 
Інтегрований урок повинен бути спланований таким чином, щоб 
60–80% навчального часу займала творчість учнів. 

На нашу думку, інтегрованими доцільно проводити 
узагальнюючі уроки, на яких будуть розкриті проблеми, найбільш 
важливі для двох або кількох предметів. Але інтегрованим уроком 
може бути будь-який урок зі своєю структурою, якщо для його 
проведення використовуються знання, уміння й методи різних наук 
та навчальних предметів. 
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Важливо розуміти, що не всі уроки є доцільними для 
інтеграції. В основі інтеграції повинна бути близькість змісту 
головних тем різних предметів та їхній логічний взаємозв’язок. 
Наприклад, мова – література, математика – фізика або 
інформатика, біологія – екологія або фізика чи хімія. Саме на таких 
уроках у дітей розвивається образне мислення, виховуються 
естетичні почуття, любов до рідної мови, природи, літератури, 
музики, розширюється кругозір, збагачується загальноосвітній 
рівень. 

Такі уроки не можна проводити часто, тому що вони 
втрачають свою новизну і знижують зацікавленість до них учнів. 
Крім того, досить не всі теми й розділи навчальної програми 
можливо й треба інтегрувати. 

Отже, інтеграція в навчанні необхідна, тому що вона 
дозволяє подолати сучасним школярам фрагментарність 
світогляду, надає достатньо широку й яскраву уяву про 
навколишній світ, про взаємозв’язок явищ та процесів у ньому, 
адаптуватися в сучасному інтегрованому світі. 
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МНЕМОТЕХНІКА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ 

МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
Мороз А. А. 

Лозівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 9 
«Перлинка» Лозівської міської ради Харківської області 

м. Лозова, Харківська область, Україна 
Нині перед дошкільною освітою поставлено багато завдань, 

спрямованих на розвиток та виховання дитини. Заклади 
дошкільної освіти (ЗДО) мають створити всі необхідні умови для 
фізичного, інтелектуально-творчого, емоційного розвитку дитини 
та здійснити її підготовку до навчання в школі. Однією з 
неодмінних умов успішності дитини в школі є розвиток мовлення. 
Актуальність проблеми розвитку мовлення дітей дошкільного віку, 
як одного з головних завдань дошкільної лінгводидактики, 
зумовлюється необхідністю реалізації пріоритетних напрямів 
Національної доктрини освіти України у ХХІ столітті та законів 
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України «Про освіту», «Про дошкільну освіту». Ця проблема 
загострюється в умовах широкого функціонування української 
мови, що орієнтує не лише на засвоєння нормативного, а й 
культурного її рівня. 

Базовий компонент дошкільної освіти визначає кінцевою 
метою мовленнєвого розвитку випускника закладу дошкільної 
освіти сформованість у нього комунікативної компетентності. Саме 
тому вчені та методисти-практики приділяють значну увагу 
розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Своєчасний і якісний 
розвиток мовлення – важлива умова повноцінного розвитку 
дитини-дошкільника. Для забезпечення формування мовленнєвих 
навичок у ЗДО можуть бути використані різні засоби. Одним із 
таких засобів, який набуває все більшої популярності в останній 
час, є мнемотехніка. 

Проблема розвитку мовлення дітей досліджувалася 
лінгводидактами в різних аспектах, зокрема: формування 
мовленнєвих умінь: лексичних (О. Ількова, Н. Горбунова, 
С. Макаренко, К. Патріна, Б. Пашаєва, Ю. Руденко, Ф. Сохін, 
Є. Струніна); граматичних (А. Богуш, О. Гвоздєв, К. Крутій, 
Н. Лопатинська, Н. Маковецька, Г. Ніколайчук, Д. Ніколенко); 
фонематичних (О. Аматьєва, О. Жильцова, Н. Гауга, Г. Ляміна, 
О. Трифонова); діамонологічних (А. Богуш, Н. Гавриш, В. Гєрбова, 
О. Жарінова, А. Зрожевська, Л. Калмикова, Є. Короткова, 
Н. Кузіна, С. Ласунова, О. Ушакова, Н. Харченко). 

Високий рівень мовного розвитку – найважливіша умова 
формування особистості дитини дошкільного віку, оскільки 
мовлення – унікальна форма спілкування та передачі інформації, 
що впливає на її становлення і розвиток. 

Високий рівень мовленнєвого розвитку дошкільника 
характеризується такими властивостями, як: 1) змістовність 
(визначається кількістю виражених у мовленні думок, почуттів, а 
також відповідністю дійсності, що передбачає добре знання 
предмета, про який йдеться); 2) точність (використання слів і 
словосполучень, які ідеально підходять до змісту); 3) логічність 
(послідовний виклад думок); 4) граматична й фонетична 
правильність; 5) виразність (пов’язана з емоційною насиченістю 
мовлення і багатством використовуваних мовленнєвих засобів); 
6) вплив мовлення (вплив на думки, почуття, поведінку інших 
людей) [1; 3]. 

Отже, дошкільний вік – основний в становленні особистості 
дитини і є оптимальним для розвитку й вдосконалення всіх сторін 
мовлення. Цілеспрямоване навчання дітей мовленнєвої культури 
й спілкування; оволодіння словниковим запасом і граматичною 
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будовою; засвоєнню знаків і норм передбачає застосування 
ефективних технологій мовленнєвого розвитку. 

Мнемотехніка розглядається дослідниками як сучасна 
технологія, що надає позитивний вплив на процес розвитку 
лексичної, граматичної та фонетичної форми мовлення дітей 
дошкільного віку. У дослідженнях сучасних учених мнемотехніка 
визначається як система прийомів, завдяки яким дитину навчають 
запам’ятовувати нову, потрібну, складну інформацію та 
розширюють пам’ять. За допомогою мнемотехніки відбувається 
передача інформації в образи (слухові, зорові, графічні) й 
асоціації; забезпечується розвиток пам’яті, інтелекту, уваги та 
мовлення у дітей дошкільного віку. 

Мета мнемотехніки – розвиток пам’яті, мислення, уяви, 
уваги, які цілком впливають на розвиток мовлення дитини. Тому 
комплекс різних прийомів мнемотехніки спрямований на те, щоб 
полегшити запам’ятовування шляхом додаткових асоціацій та 
ігрових методів навчання [2; 4].  

Ефективність використання мнемотехніки залежить від низки 
умов, серед яких варто виокремити: доступність змісту матеріалу 
для дітей кожної вікової групи та використання різних прийомів 
наочного моделювання. У дошкільній освіті використовуються різні 
прийоми наочного моделювання: піктограми; заміщення; 
мнемотаблиці.  

Піктограма – це символічне зображення (малюнок), що 
заміняє слова. 

Заміщення – вид моделювання, при якому одні об’єкти 
заміщуються іншими, реально-умовними. Наприклад, в якості 
заступників виступають паперові деталі: квадрати, кола, 
трикутники тощо. 

Мнемотаблиці – умовно-наочна схема, у зміст якої 
закладена певна інформація (персонажі, природні явища, 
конкретні дії тощо).  

Наочно-практичний спосіб пізнання, властивий дітям 
дошкільного віку, обумовлює застосування різноманітних моделей 
(схем, піктограм, символічних зображень) із урахуванням таких 
вимог: моделі повинні бути доступними для розуміння дітьми та 
будуватися на знайомому матеріалі; чітко й яскраво передавати 
особливості предмета або явища, які повинна запам’ятати дитина; 
виступають в якості плану, що забезпечує зв’язність і 
послідовність; володіти універсальною символізацією; елементами 
моделі можуть бути символи-заступники основних характеристик 
предмета. 
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Сучасна мнемотехніка включає великий набір універсальних 
і уніфікованих прийомів:  

1) прийом «літерний код» дозволяє утворювати смислові 
фрази на основі початкових букв інформації, що запам’ятовується; 

2) прийом «асоціація» заснований на знаходженні яскравих, 
незвичайних асоціацій, які поєднуються із інформацією, що 
запам’ятовується;  

3) прийом «рими» дозволяє створювати римовані пари слів 
або чотиривіршів інформації, що запам’ятовується;  

4) прийом «співзвуччя» спрямований на підвищення якості 
запам’ятовування нових понять, у тому числі, іноземних слів за 
допомогою пошуку відомих і співзвучних слів або словосполучень;  

5) прийом «римська кімната» полягає в тому, щоб 
предметам або об’єктам, які варто запам’ятати, привласнити 
окреме місце в добре відомій кімнаті. 

Поступовість засвоєння дітьми прийомів мнемотехніки 
повинна відповідати принципу «від простого до складного»: 

1. Засвоєння дітьми мнемоквадратів – нескладних 
зображень, які позначають слова, словосполучення або просте 
речення. 

2. Засвоєння дітьми мнемодоріжок – колажу з чотирьох 
простих зображень, спираючись на які дитина вчиться складати 
невеликі розповіді та історії. 

3. Засвоєння дітьми мнемотаблиць – схем із закладеним 
текстом, які сформовані таким чином, щоб за ними можна було 
скласти розповідь або казку, відгадати загадку, проговорити 
скоромовку, вивчити вірш тощо [2; 4]. 

Варто наголосити, що застосування мнемотехніки в розвитку 
мовлення дітей дошкільного віку без попередньої підготовки може 
викликати певні труднощі. Тому, на початкових етапах навчання 
краще використовувати зрозумілі та прості мнемоквадрати з 
барвистим зображенням і яскравими тонами. При використанні 
мнемодоріжок не варто використовувати багато картинок, адже це 
ускладнює сприйняття інформації. 

Отже, мнемотехніка – це сучасна технологія, що надає 
позитивний вплив на процес мовленнєвого розвитку дітей 
дошкільного віку. Важлива особливість технології полягає в 
застосуванні не зображення предмета, а його символу, що 
полегшує дітям пошук і запам’ятовування слів. Актуальність 
використання мнемотехніки в мовленнєвому розвитку дітей 
дошкільного віку полягає в тому, що ця технологія полегшує і 
прискорює процес запам’ятовування і засвоєння нового матеріалу, 
підвищує інтерес до пізнавальної діяльності; використовуючи 
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графічну аналогію, дитина вчиться виокремлювати головне, 
систематизувати і аналізувати нові знання. Моделі-картинки в 
мнемотехніці допомагають активізувати розумові процеси у дітей 
дошкільного віку, забезпечуючи розвиток зорової та слухової 
пам’яті, асоціативного та образного мислення, уваги, уяви, 
зв’язного монологічного мовлення.  
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ІНФРАСТРУКТУРА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: 
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

Охтирько А. В. 
Комишуватська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів 
Першотравневої районної ради Донецької області 

с. Комишувате, Донецька область, Україна 
Заклади загальної середньої освіти є важливими 

елементами соціальної інфраструктури регіону, міста, району, 
села і зорієнтовані на задоволення освітніх потреб сімей або груп 
населення, які мешкають на певній території.  

Метою статті є узагальнення знань щодо сутності 
інфраструктури закладу загальної середньої освіти, аналіз її 
складових, характеристика значення для забезпечення якості 
освіти та розвитку самого закладу.  

Проблема дослідження інфраструктури закладу загальної 
середньої освіти та управління нею є новою, тому поняття 
інфраструктури навчального закладу (ІНЗ) має посісти окреме 
місце у теорії та практиці управління освітою. Якість освіти 
включає такі складові, як якість результатів, якість процесу та 
якість умов. Умови забезпечуються саме ІНЗ. Можна також 
стверджувати, що ІНЗ створює передумови для реалізації завдань 
навчання, виховання, розвитку дітей та учнівської молоді, а 
результативність діяльності закладу загальної середньої освіти 
визначається не лише рівнем організації освітнього процесу, а й 
розвиненістю інфраструктури. 
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ІНЗ складається з матеріальних цінностей, які забезпечують 
освітній процес і стають об’єктами управління. У сучасній теорії та 
практиці управління освітою застосовуються поняття матеріально-
технічної бази, матеріальних ресурсів навчального закладу. Не 
заперечуючи їхньої спорідненості з поняттям ІНЗ, зауважимо, що 
останнє більше відповідає тенденціям гуманізації освіти, 
підкреслює піклування про комфортність освітнього середовища, 
орієнтує на цілісне бачення сукупності проблем якісної освіти, 
здоров’я, соціалізації молодого покоління, професійного розвитку 
педагогів. Крім того, ІНЗ може розглядатися як окремий компонент 
соціальної інфраструктури регіону або населеного пункту, отже, 
може знаходитись у полі громадсько-державного управління.  

Із одного боку керівники закладів загальної середньої освіти 
відкладають вирішення проблем інфраструктури, пояснюючи, 
досить часто безпідставно, що «коштів нема і не буде». При цьому 
такі керівники уникають взаємодії з батьківською громадськістю, 
представниками виробництв, громадянського суспільства, іншими 
стейкхолдерами. Із іншого – молоде покоління недбало ставиться 
до матеріальних цінностей навчального закладу, псує обладнання, 
не ініціює і не підтримує заходів щодо поліпшення добробуту. 
Процес суспільного розвитку зумовив появу нових уявлень щодо 
комплексу умов навчання, виховання, перебування дітей та молоді 
у навчальному закладі. Ці умови набули не лише значущості, а й 
системності. ІНЗ свідчить про людиноцентристську спрямованість 
системи управління, про рівень розвитку закладу загальної 
середньої освіти, є критерієм раціонального використання 
матеріальних ресурсів.  

Удосконалення ІНЗ сприяє не лише поліпшенню умов 
освітнього процесу, а й забезпечує можливості для самореалізації 
кожної особистості, розвитку інноваційної діяльності, культури, 
творчості, забезпечення змістовного дозвілля. ІНЗ впливає не 
лише на свідомість педагогів, дітей та молоді, а й сімей, які 
опікуються умовами життєдіяльності та розвитку молодого 
покоління.  

Інфраструктура навчального закладу – це сукупність 
матеріальних об’єктів у закладі загальної середньої освіти, які 
забезпечують якісну реалізацію соціальних та освітніх функцій, 
створюють комфортні умови для перебування та діяльності всіх 
учасників освітнього процесу. ІНЗ має відповідати трьом ключовим 
вимогам, а саме: доступність; надійність; безпечність.  

Доступність розуміємо як можливість скористатися 
компонентами ІНЗ для осіб різного віку та фізичного стану. 
Зокрема, важливою є пристосованість входу, східців, рекреацій, 
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приміщень до потреб контингенту учнів та педагогів, які 
перебувають у закладі постійно. Наприклад, у загальноосвітньому 
навчальному закладі І–ІІІ ступенів меблі в їдальні та рекреації, 
обладнання санвузлів та роздягалень тощо мають бути підібрані 
та розставлені з урахуванням потреб як дітей молодшого віку, так і 
старшокласників та педагогів. Також слід подбати про прийом 
батьків. Із огляду на безпеку дітей багато навчальних закладів 
обмежують доступ батьків. У такому випадку ближче до входу 
доцільно обладнати спеціальне приміщення для зустрічі батьків із 
педагогами. Основна ознака доступності – кожна людина, яка 
навчається, працює або відвідує заклад загальної середньої 
освіти, має відчувати комфорт, власну гідність і повагу до себе.  

Надійність ІНЗ означає забезпечення безперебійної роботи 
всіх матеріальних об’єктів. Звичайно, будь-який з них може вийти 
зі строю, проте це має бути передбачено керівниками. На такий 
випадок доцільно заздалегідь укладати договори про термінове 
або постійне обслуговування, передбачати заходи щодо 
дублювання функцій цього об’єкту, його заміни частково або в 
цілому. Основна ознака надійності – здатність матеріальних 
об’єктів до стійкого функціонування.  

Безпечність ІНЗ розглядається як найважливіша її 
характеристика. Усі компоненти ІНЗ мають бути перевірені щодо 
безпечності функціонування, за необхідності – паспортизовані, 
обладнані додатковими засобами, а ті, хто в них працює або 
користується ними, – пройти інструктажі та отримати вичерпні 
інструкції щодо безпечної поведінки. Основна ознака безпечності – 
беззаперечне виключення будь-якої загрози життю, фізичному, 
психічному та моральному здоров’ю осіб, які перебувають у 
навчальному закладі постійно чи тимчасово.  

ІНЗ складається з окремих матеріальних об’єктів, 
матеріальних цінностей, які ми будемо вважати її компонентами, а 
саме: дидактичний, виховний, інноваційний, інформаційний, 
управлінський, професійнопедагогічний, трудовий, 
здоров’язбережувальний, рекреаційно-дозвіллєвий, 
господарський. Визначення компонентів ІНЗ співвідноситься з 
основними напрямами діяльності закладу загальної середньої 
освіти та особливостями контингенту учасників освітнього процесу 
за віком, потребами, станом здоров’я тощо.  

У системі стратегічного управління інфраструктура є 
об’єктом освітньої політики, яка включає широке поле напрямів, а 
саме: навчання, виховання, професійний розвиток педагогів, 
інформатизацію, охорону здоров’я та безпеку учасників освітнього 
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процесу, створення умов для розвитку фізичної культури та 
спорту, дозвілля, суспільно корисної праці, художньої творчості  

До розвитку ІНЗ може бути застосований проєктний підхід, 
який передбачає поетапне цільове формування окремих 
компонентів ІНЗ за рахунок надходження коштів із різних джерел 
фінансування. Цільові проєкти формування та розвитку ІНЗ є 
більш привабливими для стейкхолдерів, оскільки створюють 
прозору систему поетапного поліпшення матеріального стану 
закладу загальної середньої освіти.  

В управлінні розвитком ІНЗ важливо здійснювати моніторинг 
потреб. Постійне відстеження запитів учасників освітнього за 
однаковими критеріями та параметрами дозволяє керівникам чітко 
визначати пріоритети розвитку ІНЗ, раціонально розподіляти 
кошти, враховувати розмаїття потреб і, тим самим, більш повно 
дотримуватись принципу людиноцентризму в управлінні.  

Розвиток ІНЗ зумовлюється ускладненням цілей та завдань 
сучасних закладів освіти, поставлених державою, зміною 
пріоритетів державної освітньої політики, сутнісним оновленням 
змісту та технологій освіти. Управління розвитком ІНЗ дозволяє 
значно покращити результати всієї системи роботи, забезпечити 
реалізацію прав учасників освітнього процесу, підвищити їхню 
зацікавленість результатами, створити умови для наукоємної 
праці.  

Отже, ІНЗ є важливим чинником утворення комфортного 
освітнього середовища, забезпечення комплексу умов для 
розвитку кожного учасника освітнього процесу. Структура ІНЗ, 
функції управління нею визначаються цілями навчання, виховання 
та розвитку особистості. Важливим завданням управління ІНЗ є 
розробка нормативних показників як для ІНЗ у цілому, так і 
окремих її складових із урахуванням типу, контингенту, 
місцезнаходження закладу загальної середньої освіти. 
Ефективність управління інфраструктурою навчального закладу 
дозволяє покращити результативність освітнього процесу, більш 
повно задовольнити освітні потреби громадян, виконати соціальні 
гарантії щодо якості освіти. Це, у свою чергу, підвищує 
зацікавленість споживачів у результатах освіти, забезпечує 
узгодженість педагогічних та економічних пріоритетів розвитку 
закладу загальної середньої освіти.  
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Темна А. Б. 
Комунальний заклад «Дошкільний навчальний  

заклад (ясла-садок) № 3 «Ромашка»  
Слов’янської міської ради Донецької області»  

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Базовий компонент дошкільної освіти одним із головних 

завдань ставить формування здоров’язбережувальної 
компетентності дошкільників, надання їм знань та озброєння 
навичками дбайливого ставлення до фізичного, психічного і 
духовного здоров’я, алгоритмом здоров’япідтримуючого способу 
життя (правильне харчування, гігієна тіла та житла, режим дня, 
загартовування, заняття фізичною культурою, відмова від 
шкідливих звичок, активний відпочинок, позитивне оптимістичне 
мислення тощо). Саме дошкільний вік є актуальним у цьому 
питанні, оскільки в цей період закладаються основи світогляду 
особистості, ще немає об’єктивних причин для захворювань 
(зберегти легше, ніж відновити), дитина сприйнятлива до настанов 
та копіювання запропонованих моделей поведінки [1; 2]. 

Здоров’я, як відомо, містить три складові: фізичну, психічну і 
духовну. Відповідно і здоров’язбережувальні компетентності 
дошкільника мають стосуватися цих трьох сфер.  

Важливими є знання дошкільника про передумови фізичного 
здоров’я. Він має усвідомити, що добрий фізичний стан 
забезпечують такі чинники: активна рухова діяльність; достатнє 
перебування на свіжому повітрі; загартування природними 
чинниками (повітря, вода, сонце); гігієна; раціональне харчування 
з широким використанням рослинних продуктів; цікавий та 
корисний відпочинок; достатній сон відповідно до індивідуальної 
потреби в кожний віковий період розвитку дитини.  

Із цих позицій варто висновувати про компетентність 
дошкільника щодо фізичного здоров’я, якщо він харчується 
правильно, не вимагає у дорослих «заборонених» продуктів, із 
радістю займається фізичною культурою, багато рухається, 
розуміє цінність загартовуючих процедур, дбайливо ставиться до 
власного тіла, до органів чуттів, надає перевагу прогулянкам та 
рухливим іграм перед телевізором та комп’ютером, усвідомлює 
негативний вплив на своє тіло та органи шкідливих звичок. 
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Компетентним щодо психічного здоров’я можна вважати 
дошкільника, який прагне активно пізнавати світ; виявляє 
готовність до розв’язання проблемних ситуацій; здійснює 
елементарні мислительні дії; володіє початковими формами 
дослідництва, експериментування, винахідництва; вміє 
спостерігати; сприйнятливий, допитливий, уважний, уміє відрізняти 
головне від другорядного, володіє своїми емоціями та вміє за 
зовнішніми проявами зробити висновок про відчуття іншої людини, 
проявляє вольові риси, має адекватну самооцінку, орієнтується у 
своїх правах та обов’язках, вміє проєктувати своє майбутнє, 
поводить себе згідно особливостей статевої приналежності.  

Духовну компетентність дошкільника охарактеризують такі 
поняття, як морально-етична поведінка, інтерес до різних сфер 
діяльності, бажання спілкуватись та взаємодіяти з однолітками та 
зі старшими, комунікабельність, якісне «виконання» своїх 
соціальних ролей, відповідальність, совісливість. 

Дошкільний вік вважається найбільш важливим періодом у 
процесі формування особистості дитини. У цьому віці найбільш 
інтенсивно розвиваються різні здібності, формуються моральні 
якості, риси характеру. Саме в цьому віковому періоді 
закладається і зміцнюється фундамент здоров’я і розвитку 
фізичних якостей, необхідних для ефективної участі дитини в 
різних формах рухової активності, що у свою чергу створює умови 
для активного формування й розвитку психічних функцій та 
інтелектуальних здібностей дошкільника. Саме тому використання 
в роботі закладу дошкільної освіти здоров’язбережувальних 
технологій може підвищити результативність освітнього процесу, 
сформує у педагогів і батьків ціннісні орієнтації, спрямовані на 
збереження і зміцнення здоров’я дітей. 

Важливим аспектом діяльності педагога є різнобічний і 
гармонійний розвиток дитини, створення умов для збереження, 
зміцнення і відновлення її здоров’я, розвиток рухових та фізичних 
якостей, формування у дошкільника здоров’язбережувальної 
компетентності, основою якої є життєві навички, що сприяють 
фізичному, психічному, соціальному та духовному здоров’ю. Усі 
види діяльності дітей у закладі дошкільної освіти мають бути 
«валеологічно обґрунтованими, тобто побудованими з 
урахуванням базових потреб дошкільників: потреби у 
саморозвитку, грі, наслідуванні, набутті досвіду». Одним із засобів 
вирішення даної проблеми є використання 
здоров’язбережувальних технологій. 

Єдиного визначення поняття «здоров’язбережувальна 
технологія» не існує, хоча останнім часом дане поняття широко 
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використовується. Так, деякі вчені розглядають дане поняття «не 
як самостійну педагогічну технологію, а як якісну характеристику 
освітніх технологій», тобто поняття «здоров’язбережувальна» 
можна віднести до будь-якої педагогічної технології, яка у процесі 
реалізації створює умови для збереження здоров’я основних 
суб’єктів освітнього процесу – педагогів і дітей [4]. 

І. Єрохіна розглядає здоров’збережувальні технології як 
«сукупність форм, методів і засобів, які спрямовані на досягнення 
оптимальних результатів у підтримці фізичного, психічного, 
етичного і соціального благополуччя людини, формуванні 
здорового способу життя» [3, с.165]. 

Вважається, що здоров’язбережувальні технології – це 
сукупність педагогічних прийомів, форм, засобів та методів, 
спрямованих на побудову психологічно комфортного освітнього-
виховного середовища в закладі дошкільної освіти, що сприяє 
формуванню здоров’язбережувальної компетентності у дітей. 
Таким чином, здоров’язбережувальні технології у дошкільній освіті 
– технології, спрямовані на розв’язання пріоритетного завдання 
сучасної дошкільної освіти – завдання збереження, підтримки і 
зміцнення здоров’я суб’єктів педагогічного процесу: дітей, 
вихователів і батьків. 

Здоров’язбережувальне навчання і виховання передбачають 
послідовну систему активних дій усіх учасників освітнього процесу, 
спрямовану на створення здорового середовища для формування 
таких життєвих навичок, які зумовлюють збереження і зміцнення 
здоров’я та орієнтують на утвердження цінності здоров’я, 
здорового способу життя, розвиток фізично й психічно здорової 
особистості. 

Комплекс завдань із формування здоров’язбережувальної 
компетентності дошкільників підпорядковується трьом основним 
цілям: 

− створення у дітей мотивації збереження здоров’я, 
дотримання здорового способу життя; 

− вибудовування в них системи знань про здоров’я, 
чинники його збереження та зміцнення; 

− набуття малюками життєвих навичок, що сприяє 
фізичному, соціальному, психічному та духовному здоров’ю. 

Ефективність формування здоров’язбережувальної 
компетентності у дітей дошкільного віку залежить від умов її 
впровадження в освітній процес, а саме: врахування вікових і 
психологічних особливостей дітей; взаємозв’язок організованої 
навчальної і самостійної діяльності вихованців; використання 
прикладів здорового способу життя дорослих і дітей. 
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Одночасно з використанням інноваційних 
здоров’язберігаючих технологій важливим чинником впливу на 
особистість дитини є атмосфера родинних стосунків. Адже 
здоров’я дітей залежить не тільки від фізичних особливостей, а і 
від умов життя в сім’ї, санітарної обізнаності та гігієнічної культури 
батьків, традицій родини щодо фізичного виховання та 
збереження здоров’я. 

Формуванню у вихованців свідомого ставлення до власного 
здоров’я сприяє єдність вимог здорового способу життя в закладі 
та в родині. Система роботи щодо підвищення педагогічної 
культури батьків здійснюється під час колективних й 
індивідуальних форм роботи. За допомогою анкетування 
вивчається рівень валеологічних знань батьків, спосіб життя в 
родині. Батькам вихованців слід надавати теоретичну допомогу, 
організувати систему практичної допомоги.  

Одним із головних проголошених принципів дошкільної 
освіти є принцип оздоровчої спрямованості. В рамках гуманізації 
системи освіти на всіх її рівнях визначення збереження та 
примноження здоров’я дитини як пріоритетного результату праці 
вихователя є природним. Адже саме здоров’я виступає базисом 
виховання, розвитку, навчання особистості. Зробити 
життєдіяльність дитини сповненою позитивними емоціями, 
активною, різнобічно діяльною, пізнавальною, цікавою, корисною, 
безпечною – головне завдання вихователя. Розкриття потенціалу 
дитячої особистості дає можливість їй зростати духовно та 
відчувати гордість за себе, успішність, зайняти певне положення у 
дитячому колективі, що суттєво впливає на психічне здоров’я. 
Задля цього дитину потрібно включати у різнобічну діяльність, 
давати більше свободи у виборі нею способів досягнення 
означеної мети. Це дасть можливість малюкові відчути себе 
щасливим.  

Отже, здоров’язберігаюча робота вихователя залежить від 
його бажання та вмотивованості якісно виконувати свої обов’язки. 
Любов до дітей надихає вихователів, дає їм можливість побачити 
у сьогоднішніх малюках завтрашніх філософів, митців, 
науковців…. і просто хороших людей. А також дає можливість 
знаходити сили і час займатись власним удосконаленням. Ніщо не 
стоїть на місці. Все змінюється і розвивається. Щоб іти в ногу з 
часом, потрібно багато працювати над власним розумом і душею. 
Постійне самовдосконалення, підвищення фахової 
компетентності, розвиток власної креативності, орієнтування у 
досягненнях в галузі дошкільної освіти сприятиме якісному 
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впровадженню інноваційних технологій у практику роботи по 
формуванню і збереженню здоров’я дітей. 
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РОЗВИТОК АЛГОРИТМІЧНОГО МИСЛЕННЯ  

НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ 
Кравченко А. С. 

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

Алгоритмічне мислення – це найбільш узагальнена і 
опосередкована форма психічного відображення, що встановлює 
зв’язки і відносини між пізнавальними об’єктами. 

Мислення радикально розширює можливості людини в його 
прагненні до пізнання всього навколишнього ширше, аж до 
невидимого. Людина не тільки сприймає навколишній світ, але і 
хоче його зрозуміти. Зрозуміти – це, означає, проникнуть в суть 
предметів і явищ, пізнати найголовніше, суттєве в них. Розуміння 
забезпечується найбільш складним пізнавальним психічним 
процесом, який називається мисленням. У своєму становленні 
мислення проходить дві стадії допонятійну і понятійну. 
Допонятійне мислення це початкова стадія розвитку мислення у 
дитини, коли її мислення має іншу, ніж у дорослих, організацію; 
судження дітей – одиничні, по даному конкретному предмету. При 
поясненні будь-чого все зводиться ними до приватного, знайомого. 
Більшість суджень – судження за подібністю, або судження за 
аналогією, оскільки в цей період у мисленні головну роль грає 
пам’ять. Сама рання форма докази – приклад. Враховуючи цю 
особливість мислення дитини, переконуючи його або що-небудь, 
пояснюючи йому, необхідно підкріплювати свою мова наочними 
прикладами. 

При нормальному розвитку спостерігається закономірна 
заміна мислення допонятійного, де компонентами служать 
конкретні образи, мисленням понятійним (абстрактним), де 
компонентами служать поняття і застосовуються формальні 
операції. Понятійне мислення приходить не відразу, а поступово, 



63 

через ряд проміжних етапів. Так, Л. Виготський виділяв п’ять 
етапів у переході до формування понять. Перший – дитині 2–3 
роки – проявляється в тому, що при проханні покласти разом будь-
які, вважаючи, що ті, які покладені поруч, і є відповідні один 
одному предмети, дитина складає разом будь-які, вважаючи, що 
ті, які покладені поруч, є відповідні – це синкретизм дитячого 
мислення. На другому етапі – діти використовують елементи 
об’єктивного подібності двох предметів, але вже третій предмет 
може бути схожий тільки на один з першої пари – виникає 
ланцюжок попарного подібності. Третій етап проявляється в 7–10 
років, коли діти можуть об’єднати групу предметів за подібністю, 
але не можуть усвідомити і назвати ознаки, характеризують цю 
групу. І, нарешті, у підлітків 11–14 років з’являється понятійне 
мислення, проте ще недосконале, оскільки первинні поняття 
сформовані на базі життєвого досвіду і не підкріплені науковими 
даними. Досконалі поняття формуються на п’ятому етапі, в 
юнацькому віці, коли використання теоретичних положень 
дозволяє вийти за межі власного досвіду. Отже, мислення 
розвивається від конкретних образів до досконалим поняттям, 
позначеним словом. Поняття спочатку відображає подібне, 
незмінне в явищах і предметах. 

Комп’ютерні програмні засоби, розвиваючі алгоритмічне 
мислення. 

Існує багато різних програм, що сприяють розвитку у дітей 
алгоритмічного мислення. При проведення регулярних 
розвиваючих занять, систематично організованих цікавих завдань 
створюються сприятливі умови для формування такого цінного 
якості як алгоритмічне мислення, як самостійність, що виявляється 
в активному й ініціативному пошуку вирішення завдань, у 
глибокому і всебічному аналізі їх умов, у критичному обговоренні 
та обґрунтуванні шляхів рішення, у попередньому плануванні та 
програванні різних варіантів здійснення рішення. Комп’ютерні 
вправи як одна з багатьох форм уроку повинні підготовлятися всім 
попереднім заняттям і ставати, тим самим, апофеозом уроку. У 
будь-якому уроці інформатики неодмінно повинні бути присутніми 
комп’ютерні та некомп’ютерні фрагменти. Розумне їх поєднання 
має визначатися як методичними, так і ергономічними (санітарно-
гігієнічними) вимогами. 

Незважаючи на те, що більшість навчальних програм 
проєктуються з метою сформувати той чи інший конкретний навик, 
комп’ютерна програма, включена в урок, повинна по можливості 
нести багатоцільову методичну навантаження. І, дійсно, багато хто 
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з програмних засобів навчання перетинають в собі різні педагогічні 
напрямки. 

Веселка в комп’ютері – 2 клас. 
Програмно-методичний комплекс призначений для 

використання в навчальному процесі в другому класі. Є 
продовженням ПМК «Веселка в комп’ютері 1». У складі комплексу 
27 ігор, призначених для засвоєння навчального матеріалу по 
вузловим тем шкільної програми для другого класу. Розглянуті такі 
теми, як множення і ділення, додавання і віднімання, знаходження 
периметра і площі, дії з дробами, розвиток навичок усного рахунку 
та багато іншого. Ігри з російської мови призначені для розвитку 
навичок розбору слів за складом, розбору пропозицій, контролю 
орфографії тощо. Розвиваючі ігри забезпечують розвиток зорової 
пам’яті, алгоритмічного мислення, уваги, аналізу позиційного 
будови чисел, здатності до формалізованого сприйняття 
матеріалу, логічного мислення у сфері кількісних і просторових 
відносин. 

Отже, поява інформатики в початковій школі цілком 
природно, якщо врахувати, що саме у віці учнів початкової школи у 
дітей складається стиль мислення. Саме тут доречна постановка і 
вирішення педагогічної задачі (формування операційного або по 
іншому його називають ще й алгоритмічного стилю мислення 
учнів, готуються до виходу зі школи в світ інформаційного 
суспільства) 

Коль скоро в цілях навчання інформатики заявлено розвиток 
системного, аналітичного та алгоритмічного мислення, тобто 
мислення теоретичного, то тоді ми зобов’язані чітко визначити для 
себе об’єкт педагогічного впливу (особистість і її мислення в 
даному випадку) і знайти професійні засоби впливу саме на 
особистість, на її психологічні характеристики, а не тільки способи 
формування знань, умінь і навичок. Учителю слід розуміти і весь 
час пам’ятати, що мислення не є щось зовсім самостійне і 
незалежне, а є елемент цілісної системи «особистість». 

Курс інформатики може розглядатися як частина курсу 
математики, основна мета якого – формування у школярів основ 
алгоритмічного мислення. Під здатністю алгоритмічно мислити 
розуміється вміння вирішувати завдання різного походження, що 
вимагають складання плану дій для досягнення, бажаного 
результату. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
Юровник Ю. В. 

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

Модернізація освіти – це важливий крок на шляху до 
соціального, політичного й економічного розвитку України. Саме 
оновлювати систему освіти відповідно до вимог сьогодення, 
сучасного суспільства і розвитку модерної особистості в ньому. 
Крім того, розвиток і модернізація освіти має бути пріоритетним 
напрямком роботи у державі, адже освіта є фундаментом 
успішного процвітання усієї країни. І від того, чи можемо ми 
забезпечити належний розвиток освіти, залежить відповідь майже 
на всі інші життєво важливі виклики сучасності й майбутнього. 
Тому освіта є одним із найважливіших чинників національного 
розвитку й запорукою національної безпеки. Її всебічна підтримка, 
розвиток та модернізація – це головне завдання української 
держави. 

Основою розвитку особистості, суспільства, нації та 
держави, запорука майбутнього України є освіта. Освіта є 
стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей, 
забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету і 
конкурентоспроможності держави на міжнародній арені. 

Сучасну освіту можна поділити на такі сектори, як 
формальну та неформальну. Якщо формальна освіта створює 
«загальну базу», то неформальна освіта швидше розвиває її, 
поглиблюючи компетентність у сферах, які представляють інтерес 
для тих, хто навчається, або ж формує вміння та навички, які 
виходять поза межі цілей формальної освітньої системи (уміння 
справлятися з проблемами та стресовими ситуаціями, уміння 
критично мислити та брати участь в суспільно-політичних 
процесах, уміння жити в умовах різноманітності та динамічних змін 
у суспільстві, уміння вчитися тощо). Особливого значення 
набувають новації, що забезпечують конкурентоспроможність 
закладів позашкільної освіти, якість освітніх послуг, рівний доступ 
дітей та учнівської молоді всіх соціальних груп і верств населення 
до якісної позашкільної освіти, узаємодію закладів позашкільної 
освіти з місцевою владою та громадськістю щодо збереження й 
розвитку системи позашкільної освіти, підвищують рівень 
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професійної компетентності й соціальну відповідальність 
педагогів. Розвиток позашкільної освіти залежить від рівня 
професійнометодичної діяльності в закладах позашкільної освіти, 
що передбачає розроблення, апробацію, поширення інтеграційних 
методик і технологій. 

Для більшості вихованців проблемним є засвоєння великого 
обсягу інформації, яка, на їх думку, не завжди їм потрібна. 
Упровадження інноваційних технологій та методик навчання й 
виховання сприяє різнобічному розвитку гуртківців, зацікавленості 
вихованців і викладачів. 

Однією з таких методик, яка вчить знаходити необхідну 
інформацію, піддавати її аналізу, систематизувати та вирішувати 
поставлені задачі, є квест. Саме він дозволяє розвивати активне 
пізнання на заняттях, сприяє розвитку мислення, допомагає 
долати проблеми та труднощі, а саме: вирішити, розплутати, 
придумати, уміти застосовувати свої знання на практиці в 
нестандартних ситуаціях, тобто актуалізувати знання, навчає 
мислити логічно, розвиває інтерактивні здібності. 

Пріоритетами модернізації змісту дошкільної освіти є: 
1. Реалізація Державної програми розвитку дошкільної 

освіти. 
2. Забезпечення якості, доступності дошкільної освіти. 
3. Продовження пошуку варіативних форм здобуття освіти 

дітьми дошкільного віку. 
4. Обов’язкова дошкільна освіта п’ятирічок. 
5. Посилення уваги до дітей з особливими освітніми 

потребами; інклюзивне навчання. 
6. Діяльність дошкільних навчальних закладів в 

інноваційному режимі. 
7. Становлення системи моніторингу якості дошкільної 

освіти. 
Крім того, варіативні форми створюють рівні стартові умови 

для дітей п’ятирічного віку до майбутнього навчання, сприятливу 
атмосферу для реалізації педагогічних ініціатив, утілення 
принципів оновленого змісту, що ефективно позначається на 
якості дошкільної освіти. Тому надзвичайно важливим завданням є 
науково-методичне сприяння розвиткові різних форм, моделей 
дошкільної освіти; виявлення, узагальнення та організація 
цілеспрямованого поширення перспективного досвіду. 

Сьогодні особливої значущості набуває проблема 
інклюзивної освіти дітей з обмеженими можливостями здоров’я, їх 
інтеграції в загальноосвітній простір. 
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Випереджувальне навчання продовжено на районних 
семінарах, круглих столах, що забезпечує надання адресної 
допомоги педагогам та їх адаптацію до роботи в умовах 
модернізованої освіти. 

Одним із пріоритетних завдань є науково – методична 
підтримка інноваційної діяльності окремих педагогів та 
педагогічних колективів закладів дошкільної освіти. 

Спостерігається тенденція збільшення кількості установ, що 
системно впроваджують інновації. Результативно здійснюється 
трансформування в педагогічну практику інноваційних технологій, 
прогресивних систем. 

Потребує активізація робота з батьками дітей старшого 
дошкільного віку. Важливо постійно інформувати батьків про 
можливі шляхи залучення дітей до здобуття дошкільної освіти. За 
для цього необхідно поширити практику організації різних форм 
співпраці, зокрема: центри консультування, школи для батьків, 
лекторії. 

Сьогодні для прийняття ефективних та своєчасних 
управлінських рішень необхідна вичерпна, об’єктивна та вірогідна 
інформація про різні аспекти діяльності закладу дошкільної освіти. 
Це потребує налагодженої системи моніторингу дошкільної освіти, 
що є передумовою вибору стратегії змін, необхідних для її 
розвитку. Результати моніторингу з метою оновлення освітньої 
роботи. 

Для виконання означених завдань особливо важливим є 
усвідомлення працівниками дошкільної галузі невідворотності 
переходу на сучасний стиль роботи, посилення уваги до 
формування у педагогів потреб та навиків самоосвітньої роботи, їх 
професійного зростання, самореалізації. 

По-друге, характерною є логічна структура, що складається 
зі вступної частини – входження в ігровий сюжет, визначення 
загальної мети руху (дій, пошуку), розподілу обов’язків та ролей; 
основної частини – власне розгортання ігрового сюжету, 
виконання дітьми відповідних дій; та заключної частини, в якій 
обов’язковим елементом є післядія, обговорення підсумків гри, 
складання карти, запису розходів, створення пам’ятного альбому 
чи щось інше. 

Специфічним видом заняття на основі гри є заняття – гра, 
яке може бути побудовано на основі певного сюжету – ігрового. 
Окрім ігрового сюжету, це заняття повинно мати всі інші ознаки 
гри: ігрові ролі, ігрові правила, ігрові дії, підведення підсумків гри. 

Отже, варіантів інтеграції ігрової та навчально-пізнавальної 
діяльності в закладі дошкільної освіти безліч. Головне для 
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дорослих ставиться до дитячої гри з величезною повагою й 
терпінням. 

Література 
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ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ: СУТНІСТЬ ТА ПЕРЕВАГИ В 

СУЧАСНОМУ СВІТІ 
Янко Я. В. 

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

Змішане навчання – це поєднання онлайн та офлайн-
навчання в один ланцюжок, що творить «навчальний досвід» учня 
та самодостатній логічний курс чи предмет. При змішаному 
навчанні інструкції/теорія, яку учень опрацьовує онлайн (чи то у 
формі самостійного прочитання матеріалів, чи при перегляді 
демонстраційних відео, чи при перегляді відеозапису лекції 
вчителя, чи у формі гри), знаходять своє застосування офлайн 
(тобто у приміщенні школи під час занять). Усі активності та 
заняття, що відбуваються в школі мають поєднуватись та на 
практиці закріпляти знання, здобуті учнем при самостійній роботі 
онлайн. Під навчанням онлайн ми розуміємо формат навчання 
учня за комп’ютером, при чому учень сам обирає місце для 
навчання, контролює час, ритм та послідовність виконуваних 
завдань. Під навчанням офлайн – взаємодію учня з вчителем та 
однокласниками/колегами по проєкту. Під форматом навчання 
розуміємо онлайн чи офлайн навчання; формати офлайн 
навчання включають роботу у групових проєктах, індивідуальні 
консультації, лекції, семінари, дискусії та ін. (тобто будь-яка 
взаємодія, що відбувається в реальному часі без посередництва 
технологій). 

Відштовхуючись від проблеми, яку школа бажає вирішити 
впроваджуючи змішане навчання потрібно підібрати модель 
навчання, яка для цього найкраще підходитиме. 
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Існують такі моделі: 
Ротаційні моделі – це організація курсу чи предмету, таким 

чином, що учні/ студенти переходять між різними форматами 
навчання за фіксованим розкладом або на розсуд учителя, 
принаймні одним з таких форматів є навчання в режимі онлайн. 
Інші можливі формати – це робота у невеликих проєктних 
командах, теоретичні виклади (лекції) від учителя (як для цілої 
групи так і для проєктних команд), групові проєкти, індивідуальні 
консультації від вчителя, письмові завдання. Діти навчаються в 
основному в стінах школи, але також виконують певні домашні 
завдання. 

Гнучка модель – курс або предмет, в якому онлайн-складова 
є основою навчання учнів, навіть якщо певна діяльність і 
відбувається офлайн. Учні працюють за індивідуальним, гнучким 
графіком, який включає різні формати навчання. Учитель є 
доступний для будь-яких консультацій, і діти навчаються, 
здебільшого, у приміщенні школи, та виконують індивідуальні 
домашні завдання. Учитель готовий надавати підтримку за 
необхідності через такі заходи, як робота в малих групах навчання, 
групові проєкти, а також індивідуальне консультування. Існують 
приклади реалізованих гнучких моделей, у який вчитель надає 
більше або менше підтримки. Це співвідношення потрібно 
підлаштовувати під конкретну школу та ціль упровадження 
змішаного навчання. 

Модель самостійного змішування (A La Carte Model) – учень 
проходить курс повністю онлайн, та відвідує навчальні заходи у 
школі чи навчальному центрі. Учитель у цій моделі є онлайн-
учителем. Учні можуть пройти онлайн-курс або на території школи 
(якщо дозволяє обладнання та кімнати) або вдома. Модель не 
може бути застосована для всіх шкільних предметів, адже курси 
онлайн мають комбінуватись з такими, що проходять у школі в 
групі та з вчителем (соціальний аспект школи). 

Модель збагаченого віртуального навчання – курс чи 
предмет, в якому діти зобов’язані проходити частину навчання зі 
своїм учителем офлайн (тет-а-тет), а потім завершувати 
індивідуальні завдання самостійно. Онлайн навчання є основою 
навчання учнів, особливо, коли вони знаходяться віддалено від 
приміщення школи. Учитель предмету, як правило, працює як 
онлайн так і офлайн. Багато моделей збагаченого віртуального 
навчання розпочиналися як окремі онлайн-курси, а потім 
доповнилися змішаною програмою навчання, щоб надати 
школярам соціальний досвід відвідування школи. Модель 
збагаченого віртуального навчання відрізняється від 
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«перевернутого» класу, тим що у першому випадку, учні рідко 
зустрічаються віч-на-віч зі своїми вчителями кожен будній день. 
Він відрізняється від курсу, що проходить повністю онлайн, де 
учень за бажанням звертається по консультацію до вчителя; у 
випадку збагаченого віртуального навчання учень зобов’язаний 
проходити окремі заняття з учителем та отримувати консультації. 

Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки, застосування її в 
усіх галузях, повсякденному житті, можливість сучасного 
комп’ютера зберігати, представляти та обробляти будь-яку 
інформацію зумовило їх використання в освітній діяльності. 

Широкомасштабний розвиток педагогіки співпраці, 
активізація та індивідуалізація навчання, використання креативних 
технологій навчання змінили роль і місце викладача в освітньому 
процесі. 

Зміни, які відбулися в суспільстві наприкінці ХХ сторіччя, 
призвели до необхідності заміни авторитарної системи 
синхронного управління навчальною аудиторією асинхронним 
навчанням. 

Розвиток комп’ютерних мережних технологій став однією з 
перспективних платформ для розвитку сучасної системи 
дистанційної освіти, електронного навчання (e-learning), 
мобільного навчання (m-learning), які ефективно використовуються 
для різноманітних форм навчання. 

У зв’язку з розвитком e-learning визначився і наш напрям – 
змішане навчання (ЗН) (blended learning). Відповідно до цього в 
усьому світі відбувається стрімкий розвиток індустрії зі створення 
програмних комплексів e-learningрізної спрямованості, в тому числі 
систем доставки контенту, організації та управління навчанням – 
LMS (Learning Management Systems), які об’єднують у собі 
інструменти адміністрування, комунікацій, оцінки знань, розробки 
навчальних курсів. 

Отже, змішане навчання в більшості базується на 
використанні комп’ютерних мереж (локальних, глобальної мережі 
Інтернет), що сприяє активізації тих, хто навчається, їхньої 
взаємодії у розв’язанні спільних задач та проблем. Ураховуючи те, 
що в професійному навчанні не повністю використовується 
самостійна його складова, відкривається можливість її реалізації 
за рахунок використання готових навчальних систем, електронних 
навчально-методичних комплексів, віртуальних лабораторій та ін. 
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СЕКЦІЯ 3 

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

 
 

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА Й МЕТОД 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

Панасенко Е. А. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Штучна Н. І. 

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

Складне становище, в якому опинилися сьогодні заклади 
вищої освіти, є результатом впливу цілого комплексу економічних, 
політичних, соціальних і культурних чинників. Відомі та поширені 
складові системи підготовки фахівців у вищій школі, такі як 
лекційно-семінарська форма занять, універсалізація програм, 
орієнтація на деякий «усереднений» тип особистості студента 
практично вичерпали свої можливості. Традиційно побудована 
освітня взаємодія викладачів і студентів гальмує розвиток 
освітнього процесу. На жаль, спостерігається інтелектуальна 
пасивність як викладачів, так й студентів, відсутність стимулів для 
навчання. Отже, потребує кардинального оновлення парадигма 
педагогічної освіти, що полягає у трансформації психолого-
педагогічної сутності освітнього процесу, за якої його ефективність 
виступає наслідком модернізації форм і методів навчання. 

Дослідженню проблеми професійної підготовки майбутніх 
фахівців у вищій школі завжди приділялася належна увага, 
зокрема, таким її аспектам, як: методологічні засади сучасної 
філософії освіти (В. Андрющенко, В. Кремень, І. Зязюн та ін.); 
проблеми неперервної професійної освіти (С. Гончаренко, 
Н. Ничкало та ін.); професійної підготовки фахівців у вищій школі 
(А. Алексюк, Н. Мойсеюк та ін.); розробка та впровадження 
сучасних педагогічних технологій професійної підготовки фахівців 
(В. Беспалько, С. Сисоєва та ін.) тощо. Нині у працях науковців 
значна увага приділяється питанням тренінгової підготовки 
здобувачів вищої освіти, зокрема педагогів (Л. Бондарєва, 
І. Мельничук, Л. Мороз та ін.). 

Освітній процес у вищій школі будується таким чином, що 
аудиторні заняття фактично не передбачають організації роботи з 
міцного засвоєння матеріалу, що вивчається. Так, наприклад, 
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завданням лекції є виклад знань викладачем, організація їх 
сприйняття та усвідомлення студентами. Семінарські, практичні та 
лабораторні заняття спрямовані на вироблення умінь і навичок 
застосування їх на практиці. На нашу думку, в цьому випадку 
необхідно застосовувати тренінгові технології, які відображають 
сутність майбутньої професії, формують професійні якості 
студентів, є своєрідним майданчиком, на якому відпрацьовуються 
професійні компетентності в умовах, наближених до реальних 
умов майбутньої професійної діяльності.  

У тренінгових технологіях навчання змінюється рольовий 
розподіл діяльності викладача та студента, зростає взаємодія між 
ними, інформація виступає не метою, а засобом опанування діями 
та операціями професійної діяльності, використання технічних 
засобів та забезпечення діалогу між суб’єктами освітнього 
процесу. Тому важливо визначити, що тренінгові технології 
імітують майбутню професійну діяльність фахівця та є складовою 
освітнього процесу, ефективною формою професійної підготовки 
майбутнього фахівця і визначають мету закріпити і поглибити 
знання, одержані студентами у процесі навчання.  

Зупинимось на основних понятійних визначеннях 
навчального тренінгу. Тренінгове навчання є новою сферою 
діяльності та розглядається науковцями як імітаційний 
експеримент, система методів навчання, дослідження, вирішення 
виробничих завдань [3]. На думку сучасних дослідників, тренінгові 
технології зорієнтовані на концептуалізацію практичного досвіду 
студентів й актуалізацію нагромаджених теоретичних знань 
(модифікації: тематичні й комплексні тренінги, аналіз конкретних 
ситуацій, ігрова технологія) [4]. Нам імпонує визначення тренінгу 
як методу ігрового моделювання педагогічних, навчальних, 
професійних, життєвих ситуацій з метою розвитку професійної 
компетентності, формування й удосконалення різних професійних 
та особистісних якостей, умінь і навичок майбутнього фахівця, 
підвищення адекватності самосвідомості та поведінки шляхом 
включення студентів до тренінгової ситуації в ролі учасників і 
глядачів [1]. 

Використання навчальних тренінгів у професійній підготовці 
майбутніх педагогів передбачає вирішення таких завдань:  

1. Формування у здобувачів вищої освіти вмінь 
вербалізувати власні почуття, думки, ідеї, конкретизувати бажання 
і прагнення у контексті професійного зростання, для більш точного 
розуміння свого власного «Я» та «Я» інших, визначити особистісні 
бар’єри спілкування у навчально-тренінговій професійно-
зорієнтованій ситуації. 
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2. Набуття особистісного професійного досвіду шляхом 
використання зворотного зв’язку як класичного механізму 
навчання в групах тренінгу.  

3. Перевірка дієвості теоретичної фахової підготовки.  
4. Переживання емоційної близькості з іншими учасниками 

тренінгу.  
5. Усвідомлення власної професійної спроможності. 
6. Спостереження та порівняльний аналіз (одна частина 

студентів демонструє зразки професійних дій чи вирішення 
педагогічних задач, а інша – оцінює їхню педагогічну діяльність.  

7. Руйнування рольових стереотипів. 
8. Визначення оптимальної моделі професійних дій 

педагога.  
9. Формування комунікативних умінь [1]. 
Представимо алгоритм проведення навчального тренінгу, 

розроблений вітчизняної ученою Л. Мороз [2]. 
1. Вступна частина (займає близько 5–10 % часу, 

відведеного для проведення тренінгу). 
1.1. Розкажіть про себе (про тренерську команду). 
1.2. Подбайте про організаційні та повсякденні проблеми 

учасників тренінгу.  
1.3. Представте програму курсу.  
1.4. Доведіть актуальність проблеми.  
1.5. Пробудіть зацікавленість.  
1.6. Зменшити побоювання членів групи.  
1.7. Познайомте учасників між собою.  
1.8. З’ясуйте, чи мають учасники занять досвід участі у 

тренінгах.  
1.9. Якщо тренінг спрямовано на формування певних знань, 

умінь чи якостей особистості, бажано проводити «вхідний» 
контроль. 

2. Основна частина (займає близько 80–90% часу). 
2.1. Використовуйте різноманітні тренінгові методи у подачі 

матеріалу, враховуючи специфіку навчання дорослих людей, які 
мають різноманітні знання та життєвий і професійний досвід. 

2.2. Залучайте до роботи учасників тренінгу, пропонуючи їм 
завдання для роботи в малих групах, адже тренінг насамперед – 
інтерактивний метод навчання. 

2.3. Структурні тренінгові вправи та рольові ігри мають бути 
подібними за змістом та формою операціональній структурі чи 
окремим структурним елементам діяльності, до якої готуються 
учасники професійно орієнтованого тренінгу. 
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2.4. Використовуйте вправи-криголами: коли відсутня 
активність, учасники занять втомилися. На цьому етапі необхідно 
враховувати вірогідність розшарування тренінгової групи на 
«успішних» та «не успішних», загострення конкуренції, можливі 
прояви ворожості, втрату ентузіазму в тих, хто вчиться не так 
швидко, як інші.  

2.6. Запрошуйте на тренінг «гостей» – професіоналів, 
представників цільової групи. Кожна така зустріч має бути 
осмисленою, ретельно підготовленою.  

2.7. Деякі учасники тренінгу можуть потребувати 
індивідуальних консультацій. Продумайте, коли і як ви можете 
задовольнити таку потребу.  

3. Завершальна частина (близько 10% часу). Змістовне 
наповнення та час, відведений на неї, залежить від тривалості 
тренінгу: 

Завершення – це можливість для відповіді на питання, 
прояснення сумнівів, рекомендації літератури для самостійного 
читання і підготовка позитивного виходу з тренінгу з постановкою 
завдань на майбутнє.  

3.1. Проведіть вправи (групову дискусію) на закріплення, 
перенос отриманих знань на практику.  

3.2. Роздайте анкети, або проведіть відповідну вправу, щоб 
пересвідчитись у ефективності тренінгу («вихідний контроль»). 
Скористайтесь дидактичними, а при потребі й 
психодіагностичними тестами. 

3.3. На завершальному етапі обговорюються враження 
учасників про роботу.  

3.4. Попросіть заповнити анкети щодо ефективності 
тренінгової програми та роботи тренера. Це допоможе ведучому 
скоригувати програму і переглянути власні методи роботи. 

3.5. Елементом завершення є прощання.  
3.6. Завершення важливо провести з позитивним настроєм, 

побажаннями, фотографуванням тощо.  
3.7. Важливо, щоб учасники групи, які пройшли навчання за 

програмою тренінгу, закінчили роботу з відчуттям упевненості в 
собі та високою мотивацією діяльності в посттренінговий період. 

Отже, ефективність підготовки майбутніх педагогів у 
сучасних умовах неможлива без застосування навчального 
тренінгу в освітньому процесі вищої школи. Сьогодні в 
розпорядженні викладача існує широкий вибір різних активних 
методів, які дозволяють будувати ефективні моделі тренінгового 
процесу та задовольняти багаточисельні професійні потреби 
студентів. Аналіз праць сучасних вітчизняних та зарубіжних 
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науковців дозволив визначити такі переваги навчального тренінгу 
перед традиційними методами навчання у вищій школі: 
1) тренінговий метод дозволяє з’єднати широке коло проблем і 
глибину їхнього осмислення; 2) ігрова форма тренінгу відповідає 
логіці діяльності, включає момент соціальної взаємодії, готує до 
професійного спілкування; 3) цілі тренінгу переважно співпадають 
з практичними потребами здобувачів вищої освіти; 4) ігровий 
компонент навчального тренінгу сприяє підсиленню активізації 
навчальної діяльності здобувачів вищої освіти; 5) тренінгова 
форма роботи насичена зворотнім зв’язком та є більш змістовною 
порівняно із традиційними методами та формами навчання; 6) у 
тренінгах формуються установки професійної діяльності, легше 
переборюються стереотипи, коригується самооцінка студента; 
7) традиційний метод припускає домінування інтелектуальної 
сфери, а у тренінгу проявляється вся особистість здобувача вищої 
освіти; 8) тренінговий метод навчання провокує включення 
рефлексивних процесів, надає можливість інтерпретації, 
осмислювання студентами отриманих результатів. 
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АДАПТИВНИЙ СПОРТ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ 
Гончаренко О. С. 

Донбаська державна машинобудівна академія 
м. Краматорськ, Донецька область, Україна 

При вивченні будь-якого явища в природі або суспільстві 
основоположним є питання про те, що зумовило його появу і 
регулює функціонування в даний час і розвиток в майбутньому, 
тому структуру системи знань про спорт інвалідів варто 
ідентифікувати із структурою та особливостями ґенези цього 
соціального явища. 

Наприклад, сучасна наука про олімпійський спорт – 
закономірний результат тривалої аналітичної пізнавальної 
діяльності з історії Олімпійських ігор стародавньої Греції, 
відродження Олімпійських ігор та розвитку сучасного олімпійського 
руху, цілісна система знань про витоки олімпійського спорту, його 
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сутність, поняття, місце та функціонування у суспільстві, зміст та 
форми змагальної діяльності й спортивної підготовки тощо. 

Провідною є думка про те, що головними спонукачами і 
регуляторами функціонування фізичної культури є потреби 
суспільства, класові та ідеологічні інтереси. Будучи складовою 
частиною суспільної культури, фізичне виховання знаходиться в 
певних зв’язках, взаєминах з іншими соціальними підсистемами – 
загальнокультурними, політичними і соціально-економічними 
умовами життя суспільства; фізичне виховання, будучи 
підсистемою суспільної культури, формується і змінюється під 
впливом загальнокультурних, матеріальних і соціальних умов 
життя і потреб суспільства, а в процесі функціонування впливає на 
соціально-демографічні групи. Вплив умов життя суспільства на 
фізичне виховання включає декілька груп чинників: 
загальнокультурні і соціально-економічні умови, демографічні, 
національні (традиції), склад населення, географічні і кліматичні 
умови регіонів, бюджет часу населення, особистісні чинники, 
пов'язані з потребами і мотивами діяльності людини тощо. 

Суспільне явище «адаптивний спорт» – складова фізичної 
культури як частини загальної культури суспільства та 
міжнародного олімпійського руху як найбільшого соціального руху 
сучасної епохи також виникає і функціонує під впливом 
різноманітних соціальних чинників та, в свою чергу, здійснює 
значний вплив на суспільство. Такими чинниками є соціально-
культурні, ідеологічні та соціально-політичні, соціально-економічні 
та особистісні фактори [1, с. 32–34]. 

Соціальні системи та соціально-культурні фактори. 
Ставлення до захворювань та інвалідності значно змінювалося з 
розвитком суспільства. У античному світі соціальне ставлення до 
інвалідності та захворюванням було негативним, вони вважалися 
покаранням за гріхи. Проте, у Стародавній Греції – у Спарті – 
колишні воїни, які стали інвалідами, користувалися підтримкою та 
матеріальним забезпеченням, незважаючи на негативне 
ставлення до слабкості в цілому. 

З виникненням християнства, виникають зміни у ставленні 
до знедолених, в тому числі інвалідів. Євангеліє пропонувало 
кожному зцілення сліпоти, німоти, глухоти, порушень опорно-
рухового апарату, психічних розладів тощо, після чого зцілені 
колишні інваліди включались у активне життя. 

У подальшому, монастирі опікувались і особами з 
психофізичними порушеннями, у притулках та церквах спільно із 
здоровими дітьми здійснювалося і виховання дітей з 
психофізичними порушеннями, в ХІХ ст. виникають перші 
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спеціалізовані виховні заклади для дітей з вадами слуху, мови та 
зору, розумовою відсталістю тощо. Наприкінці ХІХ ст. виникає і 
перший спортивний клуб глухих (1888 р., Берлін). 

Після І Світової війни, що спричинила значне збільшення 
кількості інвалідів, зростає соціальний запит на їхню суспільну 
адаптацію, і виникають державні програми та системи їхнього 
соціального захисту. 

Соціальна система фізичного виховання і спорту інвалідів, 
на відміну від систем фізичного виховання, виникає не як засіб 
військової підготовки, 

забезпечення потреб війська добре підготовленими 
новобранцями, а як засіб соціальної та фізичної реабілітації. Так, 
Людвіг Гуттманн стверджував, що організовуючи перші змагання 
інвалідів у Сток-Мандевільському шпиталі, він мав на меті 
фізичний розвиток і позбавлення хворих від нудьги життя у лікарні. 

Разом з тим, у ХХ ст. із бурхливим розвитком олімпійського 
спорту та зростанням соціального значення спорту в цілому, 
спортивні пріоритети з’являються і у соціальній реабілітації 
інвалідів. З 1924 р. проводяться Міжнародні ігри глухих (з 1967 р. – 
«Всесвітні ігри глухих», з 2001 – «Дефлімпійські ігри»), з 1952 р. – 
Міжнародні Сток–Мандевільські ігри, які у 1960 р. перетворилися 
на сучасні Паралімпійські ігри, з 1968 р. – Міжнародні ігри 
Спеціальних Олімпіад (з 1991 р. – «Всесвітні ігри Спеціальних 
Олімпіад») [2, с. 202–207]. 

Соціально-політичні та ідеологічні фактори. Незважаючи на 
яскраво виражену гуманістичну спрямованість, спортивному руху 
інвалідів не вдалося уникнути негативного впливу спроб свого 
використання у політичному протистоянні. 

Так, у 1980 р. VI Паралімпійські ігри відбулися у Арнемі 
(Нідерланди) у зв’язку з тим, що «у СРСР інвалідів немає», 
незважаючи на участь радянських спортсменів з вадами слуху у 
Міжнародних іграх глухих починаючи з 1957 р.; політичні та 
організаційні протиріччя стали причиною відокремленого 
проведення VIІ Паралімпійських ігор 1984 р. у Нью-Йорку та Сток-
Мандевілі тощо. У свою чергу, лише положення про можливість 
участі у Іграх Олімпіад виключно країн, що беруть участь у 
паралімпійському русі, змусило СРСР звернути увагу на розвиток 
спорту інвалідів. 

У сучасний період спорт інвалідів сам стає одним із 
важливих чинників суспільного та політичного життя. Організація 
Об’єднаних Націй оголосила 1986 р. Міжнародним роком 
Спеціальних Олімпіад, У 1995 р. Папа Іоанн Павло II видав 
перший за всю 2000-річну історію християнства Папський Декрет 
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на підтримку спортивних змагань, відзначивши перемогу людини 
над фатальними наслідками долі, щороку відзначається 
міжнародний день інвалідів тощо [3, с. 45–48]. 

Соціально-економічні фактори. Соціально-економічні 
фактори спорту інвалідів варто диференціювати на особистісні та 
власне суспільні. Так, для осіб з ПОРА, застосування 
систематичних навантажень сприяє розвиткові компенсаторних 
механізмів і можливості соціально корисної трудової діяльності. 
Професійна діяльність і соціальна активність інвалідів у значній 
мірі визначається фізичним станом і функціональними 
можливостями організму [4, с. 28–31]. Тому, фізкультурно-
спортивні заходи є дуже важливими як для самого інваліда і його 
родини, так і для суспільства в цілому через те, що ефективна 
спортивно-оздоровча робота безпосередньо пов’язана з 
економічною рентабельністю, підвищенням працездатності, 
зменшенням захворювань, активізацією суспільної та професійної 
діяльності інвалідів, покращанням якості їх життя як повноправних 
членів суспільства. У нашій країні можна відзначити і значне 
зміщення пріоритетів занять спортом в бік впливу економічних 
факторів, враховуючи встановлення винагород переможцям 
Паралімпійських ігор на рівні матеріального стимулювання 
олімпійців, при тому, що за даними Українського центру 
«Інваспорт», фізкультурно-спортивною діяльністю охоплено лише 
0,7%, а фізкультурно-реабілітаційною – 0,9% інвалідів  
[5, с. 89–92]. З іншого боку, соціально-економічні фактори, зокрема 
способи фінансування, не можуть не впливати на особливості 
функціонування спорту інвалідів. Показовою тут є діяльність 
Міжнародної організації Спеціальних Олімпіад, що відбувається 
виключно на доброчинних засадах. 
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УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ 

ПІДГОТОВКИ 
Ішутіна О. Є. 

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

Інформатизація суспільства, комп’ютерні технології, 
медіапростір, у якому опинилась сучасна людина, вимагають 
формування нових навичок і умінь, якостей і характеристик 
особистості. У нових умовах при фаховій підготовці майбутніх 
учителів початкової школи недостатньо оволодіти тільки набором 
методів і прийомів навчання основних предметів початкової ланки 
освіти. Виникла потреба в нових знаннях і уміннях, що дозволяють 
особистості орієнтуватися в інформаційному просторі, шукати, 
відбирати і критично оцінювати інформацію, адекватно сприймати 
мову засобів масової комунікації, протистояти їх манипулятивному 
впливу – іншими словами, з'явилася необхідність бути 
медіакомпетентним. 

У Концепції впровадження медіаосвіти в Україні 
медіакомпетентність визначено як «рівень медіакультури, що 
забезпечує розуміння особистістю соціокультурного, економічного 
і політичного контексту функціонування медіа, засвідчує її 
здатність бути носієм і передавачем медіакультурних цінностей, 
смаків і стандартів, ефективно взаємодіяти з медіапростором, 
створювати нові елементи медіакультури сучасного суспільства, 
реалізувати активну громадянську позицію» [2]. 
Медіакомпетентність особистості розглядається як кінцева мета 
медіаосвіти, нової галузі педагогіки. 

Як відомо, одним із чинників, що впливає на хід і результат 
освітнього процесу в будь-якому навчальному закладі, є методи 
навчання. Правильно обрані методи здатні позитивно впливати на 
цей процес, а помилки або неуважність викладача до цього 
питання знижують ефективність навчання, професійної підготовки 
студентів. З огляду на багатовимірний характер медіазнань, умінь і 
навичок, які необхідно осягнути для реалізації поставленої мети, 
необхідний взаємопов’язаний комплекс методів, спрямований на 
формування медіакомпетентності майбутніх учителів початкової 
школи. 

Оскільки провідне місце в медіаосвіті займає метод аналізу, 
А. Федоров запропонував методику аналізу персонажів 
медіатексту [3], яка включає виконання літературно-імітаційних, 
театралізовано-рольових, зображувально-імітаційних завдань. На 
підсумковому етапі, після перегляду фільму, студенти аналізують 
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побачені епізоди, персонажів, їхню поведінку, мову; складають 
розповідь від імені головного (другорядного) героя, зберігаючи 
особливості його характеру і мови, складають розповідь від імені 
неживого предмета з фільму. Або змінюють жанр фільму, назву, 
композицію, героя; вводять нових медійних персонажів, образи; 
пишуть міні-сценарій, що відображає розвиток характерів 
персонажів, статтю, інтерв’ю, репортаж для газети, журналу, 
сайту, що розповідають про медіаперсонажів; лист від імені 
глядачів різних вікових, освітніх, соціальних категорій на 
телебачення, в редакції газет, журналів. Такий вид роботи 
розвиває уяву студентів, допомагає розібратися в особливостях 
сприйняття глядачем медійної продукції. 

Для розвитку медіакомпетентності студентів Є. Бєлан 
пропонує застосовувати активні методи навчання, до яких 
належать кейс-метод, метод проєктів і метод веб-портфоліо [1]. 
Розглянемо докладніше потенціал цих методів щодо формування 
медіакомпетентності майбутніх учителів початкової школи. 

Кейс-метод заснований на роботі з інформацією з реальних 
ситуацій і спрямований не стільки на опанування конкретних знань 
або умінь, скільки на розвиток загального інтелектуального і 
комунікативного потенціалу студентів та викладачів. Кейс 
дозволяє отримувати інформацію з зануренням в атмосферу, що 
відбувається. Це допомагає студентам уявити себе в реальній 
життєвій ситуації і застосувати знання і вміння на імпровізованій 
практиці. Занурюючись в медіапростір через кейс-метод, студенти 
застосовують наявні медіазнаня і вміння, виробляють нові, 
необхідні в конкретній ситуації. 

В основі методу проєктів (project work) лежить розвиток 
пізнавальних навичок студентів, умінь самостійно конструювати 
свої знання, умінь орієнтуватися в інформаційному просторі, 
розвиток критичного і творчого мислення. Типові завдання цього 
методу складаються з індивідуального планування, самостійного 
дослідження, презентації результатів роботи. У процесі 
проєктування на заняттях лінгвістичного циклу відбувається 
набуття досвіду рідномовної або іншомовної медіадіяльності, яка 
передбачає пошук, здобуття, накопичення і застосування 
інформації, оцінку нового досвіду, контроль власних дій, що 
дозволяє усвідомити значущість отриманих медіазнань і 
медіаумінь для майбутньої професійної діяльності. Успішна 
реалізація та презентація медіапроєкту сприяє формуванню 
позитивної мотивації. Під час вивчення курсу вдається розробити і 
реалізувати кілька проєктів, спрямованих на забезпечення 
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взаємозв’язку навчальної та позанавчальної діяльності з метою 
формування медіакомпетентності студентів. 

Однією з очевидних переваг методу веб-портфоліо є 
можливість демонстрації результатів освітньо-професійних 
досягнень студентів у віртуальному просторі потенційним 
роботодавцям. Маючи особисте веб-портфоліо, майбутній учитель 
зможе демонструвати власну медіаосвітню компетентність, яка є 
одним із перших пунктів у переліку вимог до претендента на 
сучасному ринку праці. Сутність методу полягає в тому, що 
студент на зазначеному сайті самостійно створює своє досьє, у 
якому відображає власний досвід вивчення методичних дисциплін 
та медіаосвіти, наявні досягнення, досвід практичної підготовки, 
ставить цілі і завдання. Студент і викладач планують формування і 
подальший розвиток професійних компетентностей. Через певний 
проміжок часу проводиться діагностичний зріз. За бажанням 
викладача і студента результат тестування може бути 
зафіксований і згодом представлений у порівняльній таблиці, де 
стає можливим простежити прогрес чи регрес студента за певний 
період часу, наприклад, за навчальний рік або семестр. Такі 
статистичні порівняльні дані можуть бути конфіденційними, 
доступними тільки для викладача і самого студента. Подібні 
відомості корисні при аналізі засвоєння пройденого матеріалу і 
виявленні слабких місць у професійній підготовці майбутніх 
учителів початкової школи. 

Кожен використовуваний метод має корелювати з 
навчальною програмою дисципліни та її специфікою, 
застосовується з урахуванням рівня підготовки та інтересів 
студентів. Цей методичний комплекс заснований на варіативності 
педагогічних видів діяльності, завдяки чому сприяє успішному 
формуванню медіакомпетентності майбутніх учителів початкової 
школи. Запропонований перелік педагогічних методів має 
динамічний характер і може бути доповнений, уточнений за 
результатами новітніх досягнень педагогічної науки, а також з 
урахуванням вимог до професійної підготовки майбутніх учителів 
початкової школи. 
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Вітчизняна лінгводидактика сьогодні ставить завдання 
розробити й апробувати ефективні методи навчання й викладання 
української словесності як у закладах середньої загальної освіти, 
так і вищій педагогічній школі. Варто зазначити, що питання 
пошуку методики навчання мови завжди було на часі, з огляду на 
що нині сформовано багату наукову, методичну, психолого-
педагогічну, словникову джерельну базу (праці З. Бакум, 
О. Беляєва, Н. Бондаренко, М. Вашуленка, О. Горошкіної, 
Н. Голуб, Т. Донченко, М. Жинкіна, І. Зимньої, С. Карамана, 
К. Климової, О. Копусь, О. Кучерук, І. Кучеренко, С. Максименка, 
Л. Мамчур, В. Мельничайка, Л. Овсієнко, С. Омельчука, 
М. Пентилюк, К. Плиско, А. Попович, Л. Рожило, Т. Симоненко, 
І. Хом’яка, Г. Шелехової та інших). 

Аналіз літератури, досвід роботи вчителів, викладачів 
засвідчує, що методи навчання є складною категорією, оскільки на 
відміну від аксіоматичності підходів до навчання характеризуються 
структурністю, процедурністю, порядком, послідовністю виконання, 
здійснення дій, критеріями їх добору. З огляду на це простежуємо 
різні визначення поняття «метод», принципи класифікації їх. 
Неоднозначність аналізованої категорії передусім пояснюється 
семантикою слова, що має грецьке походження й визначається як 
«шлях дослідження або пізнання, теорія, учення» [1, c. 358]. 
Означене пояснення поняття «метод» подано через сукупність 
таких термінів, як «дослідження», «пізнання», «теорія», «учення», 
що розширює сутність означуваного, тому, на нашу думку, й досі 
простежуються пошуки звуження обсягу семантики. Здебільшого ці 
«пошуки» вписують лексему-термін «метод» в іншу 
терміносистему, але таку, що створює ланцюг взаємопов’язаних 
термінів, кожен із яких у цій системі виконує відповідну функцію.  

У філософії Нового часу метод пояснюється як «засіб, 
знаряддя здобуття знань. Головна увага при розробці методів 
спрямовується на власні спроможності людини (інтелектуальні, 
відчуттєво-досвідні, відчуттєві), на здобуття власними засобами 
людини нового універсального знання. До проблем розробки 
методів належать проблеми впорядкування набутого знання»  
[2, c. 327]. Зазначений підхід варто враховувати під час 
дослідження й апробування методів навчання дорослих. 
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У тлумачній словниковій літературі, що намагається 
відобразити раціональну семантику й сутність терміна, метод є 
поняттям полісемантичним, а отже багатовимірним, відкритим до 
постійного розширення значення. 

У технології навчання вдаються до поєднання методів, 
способів, прийомів щодо оптимальної організації освітнього 
процесу, при цьому інколи відхиляються від істини про те, що 
методи взаємодіють між собою, але не можуть бути складником 
(частиною) один-одного, однак прийоми – навпаки: поєднуються 
між собою, повторюються в структурі різних методів. 

У педагогічній джерельній базі донині домінують методи за 
класифікацією Ю. Бабанського, поділені на три великі групи 
(методи організації і здійснення навчально-пізнавальної 
діяльності; методи стимулювання й мотивації навчально-
пізнавальної діяльності; методи контролю й самоконтролю). У 
дидактиці й методиці викладання метод потрактовується як спосіб 
роботи учителя, викладача та здобувачів освіти, за допомогою 
якого відбувається формування загальних, предметних, фахових 
компетентностей, розвиваються здібності та здатності. 

У методиці навчання мови значення терміна «метод» має 
ґрунтуватися на специфіці самої мови, на розкритті її законів й 
закономірностей, її структури як  логічної системи, що спонукає до 
з’ясування сутності мовних понять, наскрізних міжструктурних 
зв’язків. Отож, добір методів навчання мови не може бути 
випадковим, хаотичним, позбавленим логіки.  

Майбутні вчителі-словесники під час опанування освітнього 
компонента «Методика навчання української мови» знають, що в 
системі і структурі мови фонетика посідає чільне місце щодо 
реалізації основної – комунікативної – функції мови; одиниці 
фонетики (звуки) є будівельним матеріалом для морфем, слів, 
словосполучень, речень. Без глибоких знань фонетики, її аспектів 
(фонетичного, для якого основною одиницею дослідження є звук, 
що вивчається за його артикуляційними (вимовляння) й 
акустичними (слухове узагальнення) особливостями, та 
фонологічного, або функціонально-фонетичного, де основною 
одиницею вивчення є фонема як мінімальна одиниця звукової 
будови мови, яка виконує функцію творення одиниць вищого рівня, 
розпізнавання, розмежування морфем і слів) неможливо 
досконало опанувати граматичну будову мови, її словниковий 
склад.  

Неспростовною є думка О. Блик про те, що «Фонетика 
важлива практично: вона необхідна для побудови науково-
обґрунтованої методики навчання читанню і письму; оволодіння 
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вимовою, функціональними звуковими одиницями; законами їх 
сполучуваності і чергування («поведінки» звукових одиниць у 
складі, слові, словосполученні)» [3, c.10]. 

З огляду на зазначене завдання вищої педагогічної школи 
полягає в тому, щоб доцільно дібрати методи навчання фонетики 
майбутніх учителів-словесників та сформувати в них методичну 
вправність добирати методи опанування фонетики учнями в 
закладах загальної середньої освіти, ліцеях, гімназіях, інших 
освітніх установах.  

Для розв’язання окресленого завдання нині варто 
спроєктувати опис тверджень та процедур, що засвідчуватимуть 
певний ідеал, мірило якості добору методів навчання фонетики 
майбутніх учителів української мови та літератури, а саме: 
охарактеризувати освітній професійний стандарт підготовки 
вчителів української мови та літератури (досі на державному рівні 
стандарту не розроблено); на засадах аналітично-порівняльного 
методу здійснити аналіз освітньо-професійних, освітньо-наукових 
програм підготовки вчителя-словесника за освітніми ступенями 
«Бакалавр», «Магістр», які акредитовані як «зразкові»; з’ясувати 
місце освітнього компонента «Методика навчання української 
мови» у структурно-логічній схемі освітніх програм та навчального 
плану підготовки фахівців спеціальності 014 Середня освіта 
(Українська мова та література) за освітніми ступенями 
«Бакалавр», «Магістр»; охарактеризувати загальні та фахові 
(спеціальні) компетентності, програмні результати навчання, з–
поміж них виокремити ті, що дотичні навчання фонетики, 
функціональної фонетики (фонології); переконатися, чи мали 
змогу здобувачі освіти поглибити свої знання з фонетики, 
методики її навчання засобами факультативів, спеціальних курсів, 
тренінгів, колоквіумів тощо; простежити, які методи навчання й 
викладання домінували під час опанування лінгвістичних 
дисциплін, методики навчання української мови, й фонетики 
зокрема; обґрунтувати відповідність методів навчання фонетики 
програмним результатам, сформованим компетентностям; 
довести, що методи навчання поєднувалися з дослідницькими 
методами. Це зовнішні резервні операції, які варто здійснити для 
ефективного добору та впровадження ефективних методів 
навчання фонетики майбутніх учителів української мови та 
літератури.  

З-поміж внутрішніх резервів активізації методів навчання 
фонетики в сучасних умовах підготовки вчителя-словесника варто 
виокремити низку  психолого-педагогічних факторів, а саме: 
індивідуальні особливості здобувача освіти, які характеризують 
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його пізнавальну сферу (мислення, пам’ять, увагу, сприйняття, 
уяву, уявлення, відчуття); структура особистості майбутнього 
вчителя (риси характеру, здібності, темперамент, професійне та 
соціальне спрямування, рівень культури тощо), змістовні ознаки 
особистості (активність, прагнення до саморозвитку, навчання 
впродовж життя, відкритість, цілісність, унікальність, креативність), 
мовно-мовленнєвий розвиток особистості (володіння системою 
мови, її нормами, мовна соціальна солідарність); дидактичні 
засади навчання фонетики (підходи, принципи навчання фонетики 
як основи проєктування й добору методів). 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПОРТФОЛІО ДЛЯ ОЦІНКИ 
ОСОБИСТИХ ДОСЯГНЕНЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

Лобачова І. М. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Сучасний етап розвитку суспільства ставить перед 

українською системою освіти цілу низку принципово нових 
проблем, обумовлених політичними, соціально-економічними, 
світоглядними та іншими факторами, серед яких слід виокремити 
необхідність підвищення якості і доступності освіти.  

Під інноваціями розуміємо впровадження нових форм, 
способів і вмінь у сфері навчання, освіти та науки. В освітньому 
процесі вишу інновація означає імплементацію нового в зміст, 
методи, форми і цілі навчання та виховання, організацію тісної 
співпраці викладача і студента. Відзначимо, що головною метою 
освітніх інноваційних технологій є підготовка особистості до життя 
в постійно мінливому світі. Сутність такого навчання полягає в 
орієнтації навчального процесу на потенційні можливості студента 
та їх реалізацію. Освіта повинна розвивати механізми інноваційної 
діяльності, знаходити творчі способи вирішення життєво важливих 
проблем, сприяти перетворенню творчості в норму і форму 
існування людини [1]. 

Інноваційні технології в освіті – це організація освітнього 
процесу, заснованого на методах і технологіях, що дозволяють 
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досягати певних освітніх успіхів у засвоєнні максимального обсягу 
знань, творчої активності, отримання практичних навичок і вмінь.  

Інноваційна педагогічна технологія – це проєкт певної 
педагогічної діяльності, що послідовно реалізується на практиці, 
головним показником якої є прогресивний початок порівняно зі 
сформованими традиціями і загальною практикою. Однією з 
головних особливостей інноваційних технологій є те, що їх 
розробка і застосування вимагають високої активності викладача і 
студента. Активність першого проявляється в тому, що він добре 
знає психологічні та особистісні риси своїх студентів і на цій 
підставі вносить індивідуальні корективи в освітній процес. 
Активність же студентів проявляється в підвищеній самостійності.  

Вирішити завдання підготовки майбутніх фахівців у галузі 
початкової освіти, що відповідають вимогам часу, може допомогти 
впровадження педагогічних інновацій в освітній процес вищої 
школи. Це створює абсолютно нові можливості реалізації 
дидактичних принципів індивідуалізації та диференціації навчання, 
позитивно впливає на розвиток пізнавальної діяльності студентів, 
їхню творчу активність, свідомість, реалізує умови переходу від 
навчання до самоосвіти. Сучасні технології в освіті розглядаються 
як засіб, за допомогою якого може бути реалізована нова освітня 
парадигма.  

У професійній підготовці майбутніх учителів початкової 
школи педагогічний виш прагне не лише навчити студентів 
функціональному володінню іноземною мовою, а й розвинути в 
них здатність користуватися англійською мовою як засобом 
вирішення професійних завдань, можливістю здійснювати 
іншомовне міжособистісне і міжкультурне спілкування з носіями 
мови. Так, значну роль набуває процес використання різних 
інноваційних технологій [3, с. 121]. 

Розглянемо технологію портфоліо, яка визначається як 
колекція робіт і результатів студента, що демонструє його зусилля, 
прогрес і досягнення в різних сферах діяльності. Така освітня 
технологія є доповненням до традиційних контрольно-оцінних 
засобів, спрямованих на перевірку репродуктивного рівня 
засвоєння інформації, фактологічних та алгоритмічних знань та 
вмінь. Технологія портфоліо дозволяє враховувати результати, 
досягнуті студентом у різних видах діяльності (навчальній, творчій, 
комунікативній тощо), і є важливим елементом діяльнісного 
підходу до освіти. 

Портфоліо студента є інструментом для оцінки рівня 
компетенції в області іноземних мов, є одним із видів контролю 
освітніх досягнень студентів. Портфоліо – це творчий процес, що 
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дозволяє враховувати результати  студента в різних видах 
навчальної, творчої, соціальної, комунікативної діяльності за час 
навчання у вищому навчальному закладі. Для студента портфоліо 
– це організатор його навчальної діяльності, для викладача – засіб 
зворотного зв’язку й інструмент оціночної діяльності [2]. До того ж 
технологія портфоліо реалізує такі функції в освітньому процесі: 
мотиваційну, змістову, діагностичну, цілепокладання, розвивальну, 
рейтингову тощо. 

У педагогічній сфері відомі такі найбільш популярні типи 
портфоліо: портфоліо досягнень, портфоліо-звіт, портфоліо-
самооцінка, портфоліо-планування своєї роботи тощо. Вибір типу 
портфоліо залежить від мети його створення. Відмінною 
особливістю портфоліо є його особистісно орієнтований характер: 
студент разом із викладачем визначає або уточнює мету 
створення портфоліо; збирає матеріал; в основі оцінювання 
результатів лежить самооцінка і взаємооцінка. Важливою 
характеристикою технології портфоліо є її рефлексивність, що є 
основним механізмом і способом самоатестації та самозвіту. Крім 
того, студент повинен навчитися відбирати й оцінювати 
інформацію; точно визначати цілі, які він хотів би досягти; 
планувати свою діяльність; давати оцінку та самооцінку; 
відслідковувати власні помилки і виправляти їх. 

Звернімо увагу на портфоліо досягнень студента. Це 
документ переважно єдиного зразка, який представляє собою 
папку з файлами і складається з різних розділів, сформованих на 
розсуд студента. Прикладом може бути така структура «Портфоліо 
студента»: 

1. Загальна інформація про студента (титульний лист 
портфоліо; самопрезентація: резюме та супровідний лист, 
автобіографія, есе; презентація рідного вишу: ДВНЗ «ДДПУ»; 
короткий виклад мотивів вибору професії «учитель початкової 
школи» та можливостей подальшого кар’єрного зростання тощо). 

2. Портфоліо процесу і розвитку (роботи і проєкти студента, 
які демонструють його зростання в області формування 
професійної компетенції за допомогою вивчення англійської мови: 
підготовка доповідей, рефератів, статей та анотацій до них, 
дослідницьких проєктів із досліджуваного питання, викладеного 
англійською мовою; підготовка презентацій за темами, що 
окреслені під час спільного обговорення студента і викладача, за 
профільними дисциплінами, викладеними англійською мовою; 
самостійний вибір тем чи текстів із галузі початкової освіти 
англійською мовою і демонстрація роботи з ними тощо). 
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3. Портфоліо досягнень (представлені різні форми творчої 
активності: участь у студентській раді, демонстрація спортивних 
досягнень; участь у музичних і танцювальних ансамблях; наукових 
студентських конференціях, конкурсах, олімпіадах, змаганнях, 
квестах тощо). 

Зазначимо, що найважливішим джерелом наукової 
інформації і засобом передачі її в просторі та часі є науковий 
документ. У сфері ж професійної компетенції в галузі початкової 
освіти під час вивчення англійської мови найбільш важливими 
документами, що формують «Портфоліо студента», є: реферати, 
анотації, статті, доповіді, дослідницькі проєкти, есе, теми та тексти 
професійного спрямування англійською мовою, звіти та 
презентації. Прагнення до вдосконалення рівня знань і володіння 
іноземною мовою в галузі початкової освіти мотивує студента 
формувати власне портфоліо різними видами документів, що 
відображають його навчальну діяльність. 

Так, нові освітні стандарти вводять новий напрямок 
оціночної діяльності: оцінку особистих досягнень. Це пов’язано з 
реалізацією гуманістичної парадигми освіти й особистісно 
орієнтованого підходу до навчання. Запровадження оцінки 
особистих досягнень забезпечує розвиток таких компонентів, як: 
мотивації саморозвитку, розвиток самооцінки, вольової регуляції, 
відповідальності тощо. 

Портфоліо ж не лише є сучасною ефективною формою 
оцінювання, але й допомагає вирішувати важливі педагогічні 
завдання: підтримувати високу навчальну мотивацію студентів; 
заохочувати їхню активність і самостійність, розширювати 
можливості навчання та самонавчання; розвивати навички 
рефлексивної та оціночної діяльності майбутніх фахівців у галузі 
початкової освіти. 
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РОЗВИТОК ВІЗУАЛЬНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Ляшова Н. М. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Прихильниками візуалізації математичного матеріалу свого 

часу були видатні математики Рене Декарт (Renе Descartes), 
Готфрид Лейбніц (Gottfried Wilhelm Leibniz), Марія Аньєзі (Maria 
Gaetana Agnesie), Леонард Ейлер (Leonhard Euler), Карл Гаусс 
(Carl Friedrich Gauss), Бернард Ріман (Bernhard Riemann), Давид 
Гільберт (Hilbert David) та ін. Зокрема «король математики», 
німецький учений К. Гаусс зазначав, що математика – наука не 
стільки для вух, скільки для очей. 

Різні форми та засоби візуалізації навчального матеріалу як 
у вищий школі, так і у загальноосвітній певною мірою відображено 
і в сучасних дослідженнях (О. Баришкін, М. Башмаков, В. Василюк, 
Н. Вергілес, Л. Гаврілова, В. Далінгер, Л. Данилевич, В. Зінченко, 
С. Поздняков, Н. Резнік, А. Сиротюк, С. Симоненко, О. Ярмощук та 
ін.). Аналіз наукових праць доводить, що накопичено значний 
досвід візуалізації навчального матеріалу з різних галузей науки, 
але є питання, які ще потребують з’ясування та обговорення. 
Зокрема досить не повно вивчено проблематику щодо розвитку 
візуального мислення під час професійної підготовки майбутніх 
учителів початкових класів. 

Як відомо, математична мова, з одного боку, є наочною – 
кожний математичний знак, символ, геометрична фігура, діаграма, 
схема, таблиця або графік уже є узагальненням, і чим вищий 
розділ математики, тим абстрактніша математична мова. При 
цьому необхідними є уміння аналізу і моделювання студентами 
абстракцій, що ведуть до розуміння суті математичного об’єкта, 
явища або процесу. З іншого боку, студент збагачується логічним 
мисленням, що основане на візуальному мисленні, розвиток якого 
є одним із важливих завдань методико-математичної освіти. 

Отже, під час навчання методики математики все більшого 
значення набуває формування візуального мислення студентів, 
тобто «мислення посередництвом візуальних операцій». 
Р. Артхейм (Rudolf Arnheim) американський науковець, педагог, 
спираючись на досягнення фізіологів, психологів та педагогів, 
розглядав візуальне мислення як діяльність, яка забезпечує 
створення образів, оперування ними, перекодування їх у заданому 
або довільному напрямку, використання різних систем відліку для 
побудови образу, виявлення в образі різних ознак і властивостей 
об’єкта, які є значущими для людини [4]. На роль візуального 



90 

мислення як людську діяльність, продуктом якої є породження 
нових образів, створення нових візуальних форм, що несуть певне 
смислове навантаження і роблять знання явними, видимими, 
наочними, відкритими, вказували також В. Зінченко і Н. Вергілес. 
Д. Роем розглядає візуальне мислення як природну здатність 
людини бачити не лише за допомогою очей, але і в думках, що 
дозволяє виявляти ідеї, які в іншому випадку залишилися б 
непоміченими; швидко й інтуїтивно розвивати їх, а потім доносити 
до інших людей за допомогою простих малюнків [2]. Оскільки 
візуальне мислення допомагає аналізувати, класифікувати, 
систематизувати і творчо інтерпретувати інформацію, то його 
вважають найвищим рівнем розвитку наочних видів мисленнєвої 
діяльності, продуктивним видом, який має складну інтегровану 
структуру, що відображає зв’язки й відношення об’єктивної 
реальності за допомогою різних форм візуального кодування на 
метавербальному рівні. Змістом цього рівня наочно-мисленнєвої 
діяльності є трансформація різних проблемних ситуацій у 
структури нових знань, створення образів-концептів. 

Серед наукових розвідок, присвячених можливостям 
розвитку візуального мислення, переважають дослідження щодо 
конструювання та форм подання і представлення різних видів 
навчальної інформації. Зокрема, числову і текстову інформацію 
краще конструювати у вигляді діаграм, графіків, структурних схем, 
інфографіки. В. Далінгер вважає основою принципу візуалізації 
когнітивну графіку, мета якої полягає у створенні комбінованих 
моделей подання знань, які поєднують у собі символічний і 
геометричний способи мислення і сприяють активізації процесів 
пізнання певного предмету [5].  

Одним із методів, що доповнює і підсилює освітній процес 
професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи, 
сприяє їхньому ефективному розвитку візуального мислення є 
використання ментальних карт у методико-математичній 
підготовці. Ментальні карти – це порівняно новий інструмент, що 
забезпечує розвиток усіх без виключення розумових операцій. 
Концепція карт заснована на теорії американського психолога 
Д. Осубела (David Paul Ausubel). Основною ідеєю його концепції 
було представлення нових теорій і понять через вже наявні і відомі 
ідеї, досвід та поняття. Подальший розвиток ця методика 
отримала завдяки дослідженню британського психолога 
Т. Бьюзена (Tony Buzan). Він запропонував ефективний метод 
візуалізації, представлення графічної інформації – «mind maps» 
(ментальні карти) у вигляді живих, біоморфних, схожих на ліани, 
рисунків. Розробив правила і принципи їх образного 
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конструювання. Автор зазначав, що ментальні карти допомагають 
краще керувати розумовим процесом і дають більшу свободу 
думки. Ментальна карта реалізується у вигляді діаграми, на якій у 
центрі зображено головну тему (поняття, слово, ідею). Від неї 
відходять, зв’язані гілками (лініями), підтеми, система основних 
понять, зв’язок з іншими темами та поняттями тощо. В основі цієї 
техніки лежить принцип асоціативних розумових процесів [1]. 

Іншим методом розвитку візуального мислення майбутніх 
учителів початкових класів у сучасному освітньому процесі є 
скрайбінг. Він є одним із ефективних засобів, що доповнює й 
підсилює процес навчання методики математики простими 
зображеннями, допомагає просто і в короткий термін пояснити 
навчальну проблему, активізувати пізнавальну діяльність, 
узагальнити і систематизувати великий обсяг методико-
математичної інформації, а також проаналізувати творчі проєкти 
студентів. Пояснення навчального матеріалу за допомогою 
простих зображень робить освітній процес позитивним, зрозумілим 
і цікавим, що й відповідає потребам початкової освіти. Зазначено, 
що розвиток візуального мислення в майбутніх учителів 
початкових класів засобами скрайбінгу дозволяє здійснювати 
освітній процес відповідно до вимог сучасного візуально-
комунікативного простору [3]. 

Ефективність навчання майбутніх учителів початкових класів 
методики математики знаходиться в прямій залежності від 
розвитку візуального мислення. Завдяки сукупності розумових 
операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація. 
систематизація) структурований навчальний матеріал набуває 
певної системи за допомогою знаків-сигналів (символічних, 
графічних, словесних), що дозволяє створити яскраву зорову 
опору математичних взаємозв’язків та його структурних елементів, 
яка запам’ятовується надовго.  
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ  
ПІСЛЯБУКВАРНОГО ПЕРІОДУ НАВЧАННЯ ПИСЬМА 

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

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Рябініна І. М. 

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

Міждисциплінарний підхід щодо вивчення предметів фахової 
підготовки вчителя початкових класів має досить вагоме значення. 
Базуючись на знаннях з сучасної української мови, зокрема 
графіки та орфографії, майбутні вчителі набувають самостійного 
бачення проблем засвоєння методики навчання каліграфії.  

Сучасні освітні технології дають змогу по-новому 
організувати самостійну роботу студентів. Використовуючи 
рейтингову систему навчання, багатобальне оцінювання 
допомагає більш об'єктивно підійти до розгляду індивідуальних 
здібностей, старань кожного студента. Розумно спланована 
самостійна робота, на яку передбачено близько 50 відсотків від 
усієї кількості годин даної дисципліни, вчить бакалавра отримувати 
знання через осмислення й аналіз теоретичних положень. 

Результати самостійної роботи студентів з каліграфії 
визначаються методами контролю: вхідного – на початку вивчення 
дисципліни, поточного – контроль знань студентів при засвоєнні 
теоретичного та практичного матеріалу на заняттях, проміжний – 
після закінчення модуля, самоконтроль – самооцінка знань при 
підготовці до контрольної роботи, підсумковий – у формі заліку, 
екзамену 

Вправи настановчо-мотиваційного міні-модуля спрямовані 
на усвідомлення студентами місця теми в курсі «Каліграфія» та на 
уроках письма в 1 класі, визначають її роль у набутті науково-
виважених знань з фонетики, орфоепії та спеціальних умінь і 
навичок у формуванні каліграфічного письма. Змістово-пошуковий 
міні-модуль містить завдання, які передбачають пошук способів 
розв’язання системи вправ репродуктивно-перетворювального 
характеру і спрямовані безпосередньо на саморозвиток 
особистості. Завдання системно-узагальнюючого міні-модуля 
допомагають у виробленні правильного написання елементів, 
малих і великих букв, слів, речень, тобто у формуванні 
правописних і мовленнєвих умінь і навичок. Виконання таких вправ 
можливе за умови набуття студентами системних знань. 
Контрольно-смисловий міні-модуль передбачає залучення 
студентів до практичного усвідомлення орфоепічних та 
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орфографічних норм, використання теоретичних знань під час 
аналізу каліграфічного письма, дає можливість викладачеві 
перевірити ступінь сформованості умінь і навичок. Контрольно-
рефлексивний міні-модуль містить систему творчих робіт 
каліграфічного характеру з використанням самооцінки та 
взаємооцінки (див. табл. 1). 

Таблиця 1 
Післябукварний період навчання грамоти 

(п’ять міні-модулів) 

 
 
1. Настановчо-мотиваційний міні-модуль. 
1.1. У формі зв’язної розповіді подайте відповіді на основні 

запитання міні-модуля:  
а) місце післябукварного періоду навчання грамоти(письмо) 

у вузівському, шкільному курсах каліграфії та в підготовчих групах 
дошкільних закладів; його значення у формуванні правописних 
умінь і навичок(зміст, теми, який матеріал вивчається, в якому 
обсязі);  

б) подайте порівняльний аналіз завдань, умінь та навичок 
післябукварного періоду навчання грамоти (письмо) з урахуванням 
наступності в навчанні;  

в) викладіть свої думки щодо удосконалення роботи в 
післябукварний період навчання грамоти (дитячий садок – школа, 
школа – дитячий садок);  

г) подайте огляд літератури з питання наступності в 
післябукварний період навчання грамоти. 

1.2. К. Ушинський, вітчизняні учені Л. Венгер, І. Дубровіна, 
Л. Божович переймалися проблемними питаннями переходу 
дитини з дитячого садка до школи. З’ясуйте сутність даного 
питання. Підтвердіть свою відповідь прикладами. 

1.3. Наступність у навчанні передбачає комплексне 
вирішення багатьох питань через удосконалення раніше здобутих 
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знань, умінь та навичок. З цією метою виконайте наступні 
завдання: з’ясуйте відмінності в програмах з каліграфії (письмо) 
підготовчих груп дошкільних закладів та програм середніх 
загальноосвітніх шкіл (1–4 класи). 

1.4. З’ясуйте суть основних питань, які подаються нижче. 
Підтвердіть свою відповідь прикладами. 

− Методика удосконалення письма учнів у післябукварний 
період. 

− Нетрадиційні підходи до каліграфічного письма. 
2. Змістово-пошуковий міні-модуль.  
2.1. Знайдіть у словах типи з’єднань, коли букви мають 

нижнє природне злиття. Випишіть їх і прокоментуйте. Наприклад: 
ам – нижнє природне злиття букв.  

Варіант 1. Абиякий, абияким, абияк, абітурієнт, 
абстрагування, аварія, адресував, амбітного, ані, асимілювався.  

2.2. Знайдіть у словах поєднання букв у середньому 
з’єднанні. Випишіть їх і прокоментуйте. 

Варіант 1. Написаний, написана, написано, виправляєшся, 
виправляються, виправляючись, високість, високо, височився, 
височінь. 

2.3. Знайдіть у словах поєднання букв у нижньому з’єднанні. 
Випишіть їх і прокоментуйте. 

Варіант 1. Все проситься в пісні, як мати незабути, де ми 
стоптали вкрай вогненні спориші, і пахне за столом зелена наша 
рута, яку ми в добрий час посіяли в душі (А. Малишко). 

2.4. Знайдіть у словах типи з’єднань, коли букви мають 
верхнє природне злиття. Випишіть їх і прокоментуйте. 

Варіант 1. Написаний, написана, написано, виправляєшся, 
виправляються, виправляючись, високість, високо, височився, 
височінь. 

3. Системно-узагальнюючий міні-модуль.  
Наприклад: каліграфічне письмо слів казка, Слов’янськ, 

указати контрольні моменти їх написання.  
4. Контрольно-смисловий міні-модуль.  
Наприклад: скласти фрагмент уроку післябукварного 

періоду. Дібрати додатковий матеріал до уроку.   
5. Контрольно-рефлексивний міні-модуль 
Контрольна робота. Каліграфічне письмо тексту. 
Планування роботи за модулями під час самостійного 

вивчення післябукварного періоду навчання грамоти дає студенту 
можливість стежити за власною підготовкою. Завдання і вправи 
спрямовують їхню роботу на ґрунтовне вивчення спеціальної 
літератури, удосконалюють методичну підготовку. 
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МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Помирча С. В. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» м. 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Жучкевич Г. С. 

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

Як відомо, в Україні система вищої освіти переживає етап 
реорганізації, реформування. Перебудова вищої школи 
передбачає виведення її на світовий рівень, а тому розглядає 
багато проблем, серед яких важливе місце належить проблемі 
формування висококваліфікованих педагогічних кадрів, які б 
майстерно володіли мистецтвом спілкування. Система 
професійної підготовки педагога має бути спрямована на 
формування у студентів закладів вищої освіти культури мислення 
(самостійності, самокритичності, глибини, гнучкості, оперативності, 
відкритості); культури мовлення (правильності, виразності, ясності, 
точності, образності, стислості, доцільності, доречності), культури 
поведінки (ввічливості, тактовності, коректності, точності, 
розкутості); культури спілкування (поваги до співрозмовника через 
вивчення його інтересів, управління поведінкою слухачів, 
згуртування однодумців, відповідальності за мовленнєвий учинок). 

На успішність та ґрунтовність діяльності вчителя початкової 
школи значною мірою впливає рівень сформованості його 
професійно-мовленнєвого етикету. Саме ця складова педагогічної 
майстерності є однією з основних та найголовніших ознак рівня 
якості професійного функціонування інтелектуально озброєного, 
гуманістично спрямованого, авторитетного та компетентного 
вчителя початкової школи. 

Питання професійно-мовленнєвого етикету є предметом 
дослідження багатьох науковців. Визначення поняття етикету, його 
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функції, зміст та структурні компоненти висвітлені в працях 
А. Акішина, Ф. Бацевич, Л. Введенська, В. Гольдін, Т. Лебєдєва, 
О. Миронюк, Л. Павлова, М. Стельмахович, Н. Формановська, 
В. Шеломенцев; професійний етикет, моральні аспекти 
професійності досліджували М. Бахтін, В. Біблер, 
О. Дрогобицький; взаємозв’язок етики з діяльністю педагога 
розкривається у працях М. Бердяєва, Г. Васяновича, В. Мовчана 
та інших науковців. 

З огляду на актуальність проблеми вивчення процесу 
формування мовленнєвого етикету педагога мета роботи полягає 
в уточненні змісту поняття «професійно-мовленнєвий етикет» 
майбутнього вчителя початкових класів, розкритті його складових 
та певних аспектів його формування. 

Л. Введенська та Л. Павлова зазначають, що під 
мовленнєвим етикетом розуміють розроблені суспільством 
правила мовленнєвої поведінки, систему стійких мовленнєвих 
формул спілкування [1, с. 20]. Використання етикетних мовних 
зворотів допомагає співрозмовникам установити контакт, 
налагодити взаєморозуміння, підтримати спілкування в певній 
тональності у відповідності до соціальних ролей його  
учасників [1, с. 21]. 

В. Шеломенцев стверджує, що мовленнєвий етикет – це 
складна система знаків, які свідчать про ставлення до іншої 
людини – співрозмовника, оцінку його й водночас себе, власного 
становища відносно співрозмовника, специфічні національні 
норми і правила мовної поведінки, які застосовуються під час 
входження співрозмовників у контакт [5, с. 224]. Мовний етикет 
безпосередньо стосується правил вітання, знайомства, прохання, 
привітання, побажання, запрошення, поради, пропозиції, розради, 
співчуття, компліменту, схвалення тощо [5, с. 225]. 

Мовленнєвий етикет – система прийнятих у певному 
суспільстві формул спілкування, зокрема стійких висловів, для 
встановлення контакту та підтримання бесіди. Різні ситуації 
ввічливого контакту (привітання, знайомство, звертання до 
співрозмовника, подяка, прощання тощо) передбачають уживання 
усталених формул, які різняться залежно від офіційного чи 
неофіційного спілкування, від вікових особливостей 
співрозмовників тощо. Мовний етикет має національну специфіку, 
а також виразні соціальні характеристики. Для кожної ситуації 
виробляються синонімічні засоби [3, с. 94]. 

Аналіз наведених визначень дозволяє стверджувати, що 
професійно-мовленнєвий етикет майбутнього вчителя початкових 
класів − це інтегративне поняття, яке окреслює систему правил, 
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принципів, умінь та якостей особистості, необхідних для успішного 
здійснення нею професійної діяльності з використанням сукупності 
усталених літературно маркованих засобів спілкування та 
невербальних засобів, обумовлених як формами поведінки 
людини в соціумі, так і особливостями певного фаху. 

Професійно-мовленнєвий етикет учителя початкових класів 
– поняття структуроване, різнопланове, багатоаспектне. Він 
розкривається в єдності поведінки та слова, підґрунтям яких є 
моральні засади особистості педагога. Фундаментом успішної 
професійної діяльності майбутнього вчителя початкової школи є, 
перш за все, його ціннісні орієнтації та моральні якості. Відомо, що 
професія не робить людину моральною. Через справу, якою 
особистість займається професійно, проявляється справжня її 
суть. Учитель початкових класів – це саме та професія, яка 
найтісніше пов’язана з моральною відповідальністю фахівця за 
наслідки своєї діяльності. Він працює з учнями, кожен з яких – 
особистість, що формується. Тому дуже важливо, щоб його 
вихованці відчували доброзичливе ставлення до них, 
небайдужість, людяність, етичність у спілкуванні, бажання прийти 
на допомогу. 

Таким чином, моральний аспект є найважливішим 
структурним компонентом професійно-мовленнєвого етикету 
вчителя початкових класів, оскільки педагогічна етика ґрунтується 
на моральності ставлення до духовного світу вихованця як 
культурної цінності. 

Професійно-мовленнєвий етикет майбутнього вчителя 
проявляється в нерозривній єдності з його фаховою професійною 
компетентністю, у структурі якої виокремлюють: фахову 
підготовленість (наявність у вчителя глибоких знань та 
сформованих умінь і навичок із обраної спеціальності); методичну 
озброєність (уміння вчителя за допомогою різних педагогічно 
доцільних засобів та методів донести зміст навчального матеріалу 
учням у доступній, оптимальній формі); організованість (здатність 
правильно організувати освітній процес); креативність; 
комунікативність (уміння вчителя перетворювати педагогічне 
спілкування на експресивне, товариське, таке, що 
характеризується правильним мовленням, логічністю викладення 
думок); емпатію (здатність учителя до співпереживання). 

Повноцінна реалізація жодної професійної якості вчителя 
неможлива без дотримання ним культури спілкування, тобто 
правильного використання етикетних формул відповідно до 
ситуації, що є основним складником його професійно-
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мовленнєвого етикету. Адже відомо, що «мовна культура педагога 
– це дзеркало його духовної культури» [2, с. 144].  

На факультеті початкової, технологічної та професійної 
освіти формування високого рівня мовленнєвого етикету студентів 
робота над збагаченням мовлення майбутніх учителів початкових 
класів присутня під час вивчення різних дисциплін циклу 
професійної підготовки. Найбільша роль у цьому процесі 
відводиться дисципліні «Сучасна українська мова з культурою 
мовлення», програма якої передбачає роботу над професійним 
мовленням учителя, яке у свою чергу нерозривно пов’язане з 
професійно-мовленнєвим етикетом. Також формування 
мовленнєвого етикету студентів триває під час вивчення курсу 
«Сучасна українська мова за професійним спрямуванням», «Вступ 
до спеціальності» тощо.  

Аналіз проведеного нами спостереження та анкетування 
щодо частотності, доречності та варіативності вживання 
студентами в усному мовленні етикетних формул ситуацій 
вітання/прощання та прохання/вдячності дозволяє говорити про 
достатній рівень сформованості мовленнєвого етикету студентів 
факультету початкової, професійної та технологічної освіти та 
визначити його як такий, що потребує роботи щодо його 
підвищення. 

Отже, успішна реалізація професійної діяльності 
майбутнього вчителя початкових класів можлива лише за умови 
дотримання ним професійно-мовленнєвого етикету, в якому 
гармонійно поєднані моральні характеристики особистості 
вчителя, його професійні якості і вміння, а також здатність до 
ввічливого, коректного педагогічного спілкування, тобто вміння 
послуговуватися формулами мовленнєвого етикету. 
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MNEMOTECHNICS AND EIDETIC IMAGERY IN TEACHING 
ENGLISH 

Ябурова О. В. 
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м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
We live in a fast pace world nowadays. To survive information 

overload it is essential to find some workable strategies that make it 
possible to memorize relevant data, recall it, and finally be able to 
apply it when it is required. Mnemotechnics is one of the solutions that 
can help find a way in the flow of information. 

Mnemotechnics refers to a group of mnemonic devices, that is, 
tools and techniques which aid memorization. With the help of these 
techniques, new information becomes associated with something more 
familiar and meaningful. Various mnemotechnics are employed as 
second-language learning strategies to enable learners to remember 
language items. Some of these strategies involve creating mental links 
between language items, like categorizing words into meaningful units, 
while others involve applying images (e.g. using a set of locations for 
remembering a sequence of words) and/or sounds (e.g., using rhymes 
to remember difficult spellings). 

Eidetic imagery is the ability to remember an image in so much 
detail, clarity, and accuracy that it is as though the image was still 
being perceived. However, eidetic memory is not limited to the visual 
aspects of memory and includes auditory memories as well as various 
sensory aspects. Eidetic uses a technique called spaced repetition to 
help you memorize anything from important phone numbers to 
interesting words or facts. A flashcard-style approach helps its users 
memorize everything from notes, lists, phone numbers, quotes, and 
other useful real-life applications. 

The brain of every person can perceive and remember a huge 
amount of information. But very often it is our memory that we have 
problems with. It is known that one of the most basic elements of 
conquering the English language is vocabulary. We cannot express 
anything in English, not to say, write a good article or talk with 
foreigners in English without vocabulary. Still, students are struggling 
to achieve the expected results. When you need to remember a large 
number of new English words, mnemonics, and elements of eidetic 
can be extremely helpful. But do we use them as part of our teaching 
process? Unfortunately not. 

It is believed that a firm link can be developed with the help of 
mnemonics or the keyword method between the new vocabulary items. 
One of the studies done at the Faculty of Primary Education of Donbas 
State Pedagogical University has considered using a keyword 
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association method when learning foreign language vocabulary. The 
results have shown that approximately 88% of information is recalled 
by students with keyword mnemonics vs. 28% recall for those who 
didn’t use the technique.  

Therefore, a new technique should be introduced so that 
students can find it easier to memorize new vocabulary, and the adult 
problem in mastering a foreign language can be solved from the 
primary school level. Some of the positive effects are developing a firm 
link between the new vocabulary item and its meaning, expanding the 
vocabulary of a speaker, increasing the performance of a student, and 
many more. According to the result collected from the questionnaire, 
most of the respondents, students of Donbas State Pedagogical 
University agree that they love the mnemonic techniques more 
compared to the normal teaching technique. It means that the learner 
may enjoy the learning process by using the mnemonic technique.  

There are a variety of mnemonic techniques, including 
keywords, acronyms, pegwords, loci methods, spelling mnemonics, 
etc.  

The keyword method is a mnemonic device or mechanism, such 
as an image or rhyme, used to help memorize something. The 
keyword method is when a person uses what a word sounds to 
visualize something memorable that will help them later recall the 
definition. 

An acronym is a word that is made up by taking the first letter 
from each word that you want to remember and making a new word 
from all those letters. For example, if you want to remember the names 
of the Great Lakes of North America, you could learn the acronym 
HOMES – Huron, Ontario, Michigan, Erie, Superior. Or for example 
NEWS – North, East, West, South, the points of the compass. 

Acrostics support recall by creating an entire sentence with the 
first letter of each word being the prompt for the to-be-recalled 
information. For example, the planets in the order from the sun 
correspond to the first letter of each word in the sentence “my very 
educated mother just sent us nine pizzas.”  

The loci method, also known as the memory palace, method of 
the place, or journey method is an ancient mnemonic strategy. In this 
method, the individual remembers a list of objects by placing or 
visualizing each object on a very familiar route, journey, or place. For 
example, if a person has to memorize five items on a shopping list like 
toothbrush, apple, soap, carrots, and perfume. He will first visualize a 
familiar place or area like his house and associate each item on the list 
at a particular location, i.e. he opens the main door and finds an apple 
and carrot drinking juice in his living room; as he proceeds to his 
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bathroom, he finds a huge toothbrush dancing to his favorite song; the 
individual steps out and makes his way to the dining room to find a bar 
of soap and a bottle of perfume eating dinner. The more vivid the 
visual, the more effective the method. The person can later recollect 
his list simply by following the visualized route around his house. So 
when he thinks of his living room, the individual will remember the 
apple and carrot, his bathroom will symbolize the dancing toothbrush, 
and so on. 

Spelling mnemonics are intended to help us remember the 
spelling of words. To remember that the word “cemetery” is spelled 
with three e’s, for example, one can picture a lady screaming ‘e-e-e’ as 
she walks past the cemetery.  
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 
Бондаренко С. В.  

Автотранспортний коледж  
ДВНЗ «Криворізький Національний Університет» 

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна 
У практиці підготовки майбутніх фахівців юридичних 

спеціальностей спостерігається еволюція технологій, тісно 
пов’язана з розвитком процесів в освіті, правовим, політичним, 
соціальним та науково-технічним прогресом. 

Аналіз останніх джерел і публікацій показав, що 
теоретичним підґрунтям розроблення інноваційних технологій 
навчання є низка глибоко вивчених у теоретичному та 
методичному аспектах базових технологій, а саме: технологія 
проєктивного навчання (Г. Ільїн, С. Шацький та ін.); технологія 
проблемного навчання (С. Рубінштейн, С. Архангельский, 
М. Махмутов та ін.); технологія модульного навчання (І. Рассел, 
П. Юцявичене, В. Карпов та ін.); інформаційно-телекомунікаційні 
технології (О. Полат, І. Захарова та ін.); технологія інтенсивного 
навчання (І. Лернер, М. Скаткін, М. Кларін та ін.), аналіз яких 
поданий у працях Л. Лебедик [1–9] і В. Стрельнікова [10–14]. 

Аналіз науково-методичної і наукової літератури показав 
відсутність однозначного тлумачення поняття «інноваційна 
технологія навчання». Ми схильні визначати їх як цілеспрямований 
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підбір методів, способів, прийомів та програмно-технічних засобів 
навчання, який гарантує отримання інноваційного продукту [1; 3; 4; 
6; 11–14]. Також «інноваційні технології навчання» розглядаються 
нами як такі, що є не просто новими, а такими, що заперечують 
вже існуючі технології навчання (від лат. in – префікс, що означає 
заперечення; novatio – оновлення, зміна – нововведення) [11]. 

Пошук інноваційних технологій навчання, які незабаром 
змінять процес навчання і підготовки фахівців юридичних 
спеціальностей, вказав на появу найбільш революційних 
інноваційних технологій навчання: відкриті онлайн-курси, великі 
дані, адаптивне навчання, гейміфікація та змішане навчання. 

Адаптивне навчання студента відбувається тоді, коли він 
отримує на підставі великих даних рекомендації щодо процесу, 
методик, змісту, темпу навчання, і для нього вибудовується 
освітня траєкторія. Всі комерційні онлайн-сервіси нескінченно 
адаптуються під клієнта, бо вони таким чином заробляють гроші. 
Це ж саме можна робити тепер і в освіті.  

Потужною інноваційною технологією навчання у підготовці 
фахівців юридичних спеціальностей є гейміфікація (з англ. 
gamification) – використання ігрових практик та механізмів у 
неігровому контексті для залучення користувачів до вирішення 
проблем. Навчання через гру дає найкращий ефект, все це давно 
доведено дослідженнями, так навчаються діти. Методи 
гейміфікації набули широкого розповсюдження в освітній сфері. 
Зокрема популярними й зрозумілими прикладами є ті ж дошки 
пошани, система оцінювання, змагання між студентами за 
символічну «валюту» тощо. Гейміфікація може використовуватися 
у випадках: формування певних навичок чи поведінки; візуалізація 
та підкреслення таких дій і навичок, які важко продемонструвати за 
допомогою традиційних методик; щоб захопити студентів, 
створити своєрідне змагання між ними; щоб студенти самі могли 
спостерігати за власним прогресом. 

Інноваційною технологією навчання фахівців юридичних 
спеціальностей, яка зараз набирає обертів, є змішане (гібридне) 
навчання, blended learning. Суть її у поєднанні навчання за 
комп’ютером і спілкуванні наживо з викладачем. Завдяки тому, що 
можна адаптувати, індивідуально збирати курс з частин різних, 
гейміфікувати, збирати дані і давати зворотний зв’язок, у 
змішаному навчанні є можливість вибудувати індивідуальну 
освітню траєкторію навчання студента, управляти своїм 
навчанням.  
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Що дадуть нові технології навчання традиційній вищій школі 
в найближчі п’ять років, зокрема й у підготовці фахівців юридичних 
спеціальностей?  

а) відімре традиційна лекційно-семінарська система, і кожен 
майбутній фахівець юридичної спеціальності зможе вчитися у 
своєму темпі, за особистим навчальним планом, стільки, скільки 
саме йому потрібно для проходження програми; сильні студенти 
зможуть самостійно йти вперед, а слабкі отримають більше уваги 
та підтримки за рахунок швидкого зворотного зв’язку всередині 
програм і звільненого спеціально для них часу викладача;  

б) автоматизується перевірка робіт, проведення випускних 
іспитів, зовнішнього незалежного оцінювання;  

в) зміниться звична система оцінювання: комп’ютери 
зможуть автоматично перевіряти не тільки тести, а й есе, 
розпізнавати зображення, оцінювати ступінь участі в колективній 
роботі, збирати дані про успішне вирішення кожного завдання 
протягом усього навчання у ЗВО; оцінювання відбуватиметься за 
більш складними параметрами: особистий прогрес, обсяг і глибина 
освоєного матеріалу, рівень навичок комунікації, колаборації, 
творчого мислення, критичного мислення, вміння вести себе в 
цифровому середовищі;  

г) підручник не буде друкованою книгою, а стане цифровим 
освітнім середовищем, в якому можна буде отримувати знання у 
вигляді тестів, відео, тренажерів, анімації та нових форматів, 
характерних для цифрових медіа, а також набуде соціального 
функціоналу: можна буде дізнатися, обговорити, поділитися 
успіхами з друзями, порівняти себе з іншими, транслювати 
результати проєктів і досліджень у зовнішній світ;  

д) існуватиме оперативний зворотний зв’язок, якого раніше в 
навчанні не було – студент одразу взнає, де помилився, може 
виправити помилку відразу;  

е) буде створено контент з безлічі різних шматочків, 
наприклад можна взяти дисципліни («Основи юридичної 
діяльності», «Дипломатичне представництво», «Адміністративне 
право України», «Аграрне право України», «Конкурентне право 
України», «Історія держави і права України», «Юридична 
деонтологія», «Виконавча влада в Україні: організаційно-правові 
засади», «Цивільне право України», «Правове регулювання 
застосування сили працівниками правоохоронних органів», 
«Податкове право») і зібрати свій курс, що раніше було зробити 
неможливо.  

Отже, упровадження інноваційних технологій в процес 
навчання майбутніх фахівців юридичних спеціальностей 
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сприятиме реалізації індивідуалізації навчання, розвитку 
пізнавальних інтересів і здібностей студентів, підвищенню якості 
знань, умінь і навичок, прискоренню темпу навчання, поліпшенню 
усвідомлення і запам’ятання навчального матеріалу, зв’язку теорії 
з практикою. 
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АКТИВІЗАЦІЯ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТА В 
ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТЕХНІКУМУ 

Борисенко М. В. 
Слов’янський енергобудівний технікум 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Стосунки викладачів і студентів зумовлена вимогами часу, 

новою освітньою програмою. Згідно із сучасними філософськими 
підходами у світовому освітньому просторі відбуваються такі 
процеси: освіта набуває ознак безперервного пізнання; учень, 
студент стає здобувачем й виробником особистісних знань; 
педагог виконує функції організатора навчально-пізнавальної 
діяльності учнів, студентів, процесу набуття ними власного досвіду 
пізнання; ефективність, гуманістична спрямованість навчального 
процесу досягаються у спільній діяльності, позитивній 
міжособистісній взаємодії учнів, студентів в умовах спільноти, 
об’єднаної метою й завданнями процесу з урахуванням 
своєрідності позиції, культури кожної особистості.  

Навчання – це експериментування різноманітних ідей, 
думок, підходів, дій з метою критичного осмислення реальності й 
пошуку істини. З огляду на це викладач спроможний забезпечити 
сприятливі можливості, оптимальне освітнє середовище для 
вільної, відкритої поведінки студентів, їхніх саморегульованих і 
мотивованих дій. Надання студентам свободи в діяльності означає 
право вибору у контекстах, заданих викладачем, що спонукає їх до 
усвідомлення власної відповідальності й ролі як в навчальному 
процесі, так і суспільному житті. Навчання повинно бути 
спрямованим на обговорення студентами проблем і формування 
їхньої готовності до реформування суспільства.  

Згідно із сучасними світовими освітніми процесами 
середовище набуває вагомого значення для активного залучення 
студентів як суб’єктів навчального процесу, розвитку 
демократичних засад, громадянських взаємин у вищій школі. З 
погляду психологічної науки, що обґрунтована в дослідженнях 
відомого вченого Л. Виготського, опосередкований вплив педагога 
на розвиток молодої людини відбувається шляхом організації 
відповідного середовища і взаємодії особистості з ним. Саме 
зсередини середовища відбувається вплив на особистість й 
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формування рис, що можуть у ньому виявлятися. Розвиток 
громадянського, демократичного суспільства – це організація, 
вдосконалення соціально-психологічного простору, зокрема у 
вищому навчальному закладі, сприятливого для вільної, 
рівноправної взаємодії викладачів і студентів, непримусової, 
свідомої й відповідальної активності особистості.  

Освітнє середовище у вищій школі здійснює соціалізуючий, 
виховний й освітній вплив на розвиток студентів, тобто сприяє 
їхньому оволодінню соціальним, професійним, особистісним 
досвідом за умови, якщо:  

− кожний студент, залучений до навчального процесу, 
різних форм життєдіяльності у закладах вищої освіти, займає 
активну, суб’єктну позицію; 

− викладач виконує функції організатора навчально-
пізнавальної та інших видів діяльності студентів, педагогічної 
взаємодії з ними та їхньої міжособистісної взаємодії, різноманітних 
професійних практичних ситуацій, регулює ці процеси, підтримує 
позитивні почуття студентів, пропонує їм вибір методики для 
розв’язання значущих завдань;  

− учасники процесу мають рівноправні можливості для 
вияву власної активності, ініціативи, участі у різноманітних видах 
діяльності, усвідомлення власної значущості та самоцінності;  

− навчально-пізнавальна діяльність організовується як 
процес індивідуального міркування, мислительної діяльності 
студентів, професійних проблем та явищ реального життя; 

− у процесі навчання студенти аналізують, досліджують 
соціально значущі й особистісно актуальні проблеми, виконують 
нестандартні практичні завдання, здійснюють пошук 
нестандартних, невідомих рішень;  

− студенти у взаємодії з викладачем планують й виконують 
різноманітні види наукової, професійної, громадської діяльності, 
що відповідає особистим інтересам та є соціально значуща;  

− будь-яка діяльність у закладі вищої освіти виконується як 
постійний самостійний вибір студентами необхідної інформації, 
розв’язання проблеми, засобів й способів виконання завдань;  

− у навчальному процесі застосовуються різноманітні 
форми міжособистісної взаємодії студентів, у процесі якої вони 
виконують різні внутрішньогрупові ролі, розвивають міжособистісні 
контакти, виробляють індивідуальний стиль мислення й власне 
розуміння проблеми, приймають спільні рішення; 

− процес кожної діяльності студентів, їхньої міжособистісної 
взаємодії, спілкування з викладачем регулюється шляхом 
налагодження зворотного зв’язку як обміну інформацією про 
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отримані результати, очікування, реальні успіхи, досягнення, 
невдачі, власні враження й емоції, висновки на майбутнє. 

Організатором освітнього середовища у вищій школі є 
викладач, який забезпечує умови для суб’єктно-суб’єктної 
педагогічної взаємодії та міжособистісної взаємодії студентів, 
узгоджує це середовище з їхніми потребами, професійними 
інтересами, підтримує його розвиток, поступово залучаючи 
студентів до його вдосконалення або модифікації. Саме засобами 
освітнього середовища викладач виконує посередницьку функцію 
для узгодження: суспільних вимог до підготовки фахівців з 
життєвими планами, потребами, бажаннями студентів; 
педагогічних впливів з їхніми внутрішніми особливостями, 
цінностями, мотивами навчально-пізнавальної діяльності; системи 
необхідних для фахівця професійних знань, умінь, навичок з 
первинним, а потім набутим професійним досвідом студентів; 
потреб, інтересів, цінностей, поглядів студентів, їхніх дій у процесі 
міжособистісної взаємодії. 

Як бачимо, шляхом організації освітнього середовища у 
вищій школі та взаємодії студентів з ним викладач має змогу 
опосередковано впливати на особистість. В умовах побудови 
демократичного громадянського суспільства в Україні освітнє 
середовище у вищій школі, організоване на засадах суб’єктно-
суб’єктної взаємодії викладача й студентів, сприяє їхньому 
розвитку як виробників наукових знань, набуттю ними 
особистісного, соціального, професійного досвіду в навчальному 
процесі. Головні принципи і напрями організації взаємодії 
студентів з освітнім середовищем у вищій школі передбачають:  

− забезпечення зовнішніх умов, сприятливих для розвитку 
суб’єктно-суб’єктної взаємодії викладачів і студентів;  

− створення соціально-психологічної, ділової атмосфери;  

− спільне визначення студентами правил, норм навчально- 
пізнавальної діяльності, поведінки, що регулюють освітній процес 
та їхню міжособистісну взаємодію;  

− організацію різноманітних видів навчально-пізнавальної 
діяльності як набуття досвіду.  
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УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ВИДІВ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 
ПРИ ВИКЛАДАННІ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН 
Голуб Т. Ю. 

Слов’янський енергобудівний технікум 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Лекційна форма проведення занять була і залишається 
головною частиною вузівського навчання. Сам термін «лекція» 
веде походження від латинського «lectio», що у перекладі означає 
читання, а похідне «lector» – читець. Таке значення обумовлено 
тим, що спочатку у Давній Греції, Давньому Римі, а потім і в 
університетах середньовічної Європи основною формою роботи 
викладача було коментоване читання текстів книг. 

На сучасному етапі лекція повинна виступати і як метод 
навчання, який створює фундаментальну базу знань студентів з 
кожної дисципліни, що передбачена навчальним планом, і як 
організаційна форма навчання – тобто спосіб інтерактивної 
взаємодії викладача і студентів. 

Реалізація завдань удосконалення лекційного викладання 
матеріалу потребує від кожного творчо працюючого викладача 
впровадження інноваційних методів навчання на всіх етапах 
освітнього процесу. Сучасний студент, який вільно володіє 
комп’ютером, якого важко чимось зацікавити та здивувати, 
наштовхує нас, викладачів, на перехід від педагогічного 
традиціоналізму до впровадження нових форм і методів 
проведення лекційного заняття, до пошуків нових підходів до 
передачі навчального матеріалу. 

Традиційна лекція яка, як правило, має суто інформаційний 
характер і побудована переважно на активності викладача, а не 
студента, на мою думку, повинна відійти у минуле. Тільки лекція, 
яка дозволяє поєднати керуючу роль педагога з високою 
активністю студентів на основі використання сучасних 
інноваційних, інтерактивних, мультимедійних, інформаційних 
технологій, дає можливість опрацювання великого масиву 
інформації, налагодження оперативного зворотного зв’язку зі 
студентами, інтенсифікації педагогічної праці, мобілізації 
мислення, знань та умінь студента та, як підсумок, досягнення 
високих результатів навчальної діяльності. 

Проблемна лекція – це апробація багатоваріантних підходів 
до рішення представленої проблеми. Вона активізує особистий 
пошук студентів, пошукову та дослідну діяльність. На перших 
етапах у групах з високим рівнем пізнавальної діяльності викладач 
може побудувати лекцію таким чином, що сам ставить проблему і 
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на очах у групи демонструє можливі шляхи її вирішення. У 
подальшому можна переходити до частково-пошукових методів, а 
саме: викладач створює проблемну ситуацію і спонукає студентів 
до пошуку рішення. Саме так організовується такий вид 
проблемної лекції, як лекція-брейнстормінг («мозкова атака»). 

Використовуючи те, що на лекціях, як правило, є декілька 
груп, створюються команди, які за певний час повинні надати свій 
варіант вирішення проблеми. Викладач слідкує не тільки за 
правильністю відповіді, але й за аргументацією, а в разі 
необхідності – сам дає розгорнутий коментар, який фіксується у 
конспектах. У подальшому піком проблемного навчання стає 
використання евристичних методів, тобто викладач, готуючись до 
лекції, підбирає й компонує навчальний матеріал таким чином, 
щоб студенти самостійно відокремили з нього проблему і на 
практичному або семінарському занятті продемонстрували власні 
варіанти її вирішення. 

Лекція із заздалегідь запланованими помилками. На 
підготовчому етапі у тексті лекції закладається певна кількість 
помилок змістовного, фактологічного, методичного характеру. На 
початку лекції викладач попереджає аудиторію, що в даному тексті 
є певна кількість помилок. Під час лекції або при підготовці до 
семінару студенти знаходять ці помилки, кваліфікують їх, надають 
правильні відповіді. Така лекція виконує стимулюючу, контрольну 
та діагностичну функції. 

Лекція-конференція. Проводиться за схемою наукових 
конференцій. Складається із заздалегідь поставленої проблеми і 
системи доповідей (до 10 хвилин) по кожному питанню, що 
висвітлює проблему. При цьому виступ готується як логічно 
закінчений текст, який є результатом самостійної роботи студента. 
Функція викладача полягає у керуванні підготовкою таких 
доповідей до лекції. Під час лекції викладач може дещо 
узагальнити матеріал, допомогти «лектору-початківцю» з числа 
студентів, якщо йому не зовсім вдається відповісти на питання 
аудиторії. Такий вид лекцій, з одного боку, значно підвищує роль 
самопідготовки, з іншого – дозволяє виявляти резерви науково-
педагогічних кадрів. 

Лекція-прес-конференція – на початку заняття студенти 
мають задавати викладачу питання у письмовій формі, які 
викладач протягом декількох хвилин аналізує і дає змістовні 
відповіді, які повинні бути сформовані у зв’язний текст. Знову ж 
таки, при достатньо високому рівні підготовленості аудиторії 
висвітлення питань може відбуватися за участю найсильніших 
студентів, які займають місце поруч з викладачем. 
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Лекція-бесіда. Окрім питань студентів, вона допускає 
викладення ними своєї точки зору з того чи іншого питання. На 
такому занятті викладач і сам повинен ставити питання студентам, 
щоб почути їх висловлювання, викладення їх позиції. Так 
утворюється підґрунтя для обміну думками, для бесіди. Методична 
специфіка лекції-бесіди полягає в тому, що викладач виступає і в 
ролі інформатора, і в ролі співбесідника, що вміло направляє хід 
діалогу зустрічними питаннями. 

Лекція-бесіда може перетворитись в лекцію-диспут, і, так би 
мовити, природнім шляхом, і в результаті запланованих дій 
викладача. Одна з функцій педагога – короткий виступ на початку 
зустрічі, але потім йде не просто розмова (діалог) зі студентами, а 
полемічна бесіда. Функції викладача передбачають таку 
постановку питань, яка веде до зіткнення думок і, відповідно, до 
пошуку аргументів, до поглибленого аналізу проблем, що 
розглядаються. У цьому випадку методична майстерність лектора 
включає не лише вміння читати лекцію-монолог, відповідати на 
питання, вести бесіду, але й навички організації спору і вмілого 
керування ним. Тему дискусії потрібно обирати і розробляти 
попередньо. Але однієї потенційної дискусійності недостатньо. 
Тема повинна надавати можливість учасникам дискусії прийти до 
кінцевого результату, до істини. 

Відеолекція. Допомагає розвитку наочно-образного 
мислення у студентів. Викладач здійснює підбір необхідних відео 
(кіно) матеріалів по темі, що вивчається. Перед початком огляду 
студентам доводиться цільова установка, в ході огляду відео (кіно) 
матеріалів викладач коментує події, що відбуваються на екрані. 

Лекція-візуалізація. Являє собою передачу усної інформації, 
перетвореної у візуальну форму технічними засобами навчання. 
Викладач широко використовує такі форми наочності, які самі 
виступають носіями змістовної інформації (слайди, плівки, 
планшети, креслення, малюнки, схеми тощо). Для даного виду 
занять характерно широке використання так званих «опорних 
сигналів», коли вся інформація кодується у вигляді певних 
символів, знаків, а потім викладач коментує їх функціональні й 
системні взаємозв’язки. 

Лекція-екскурсія. Досить нетрадиційний вид лекції, оскільки 
проводиться не у звичній для всіх аудиторії, а передбачає виїзд 
безпосередньо на підприємства, АЄС тощо. Сама обстановка стає 
своєрідною наочністю, яку неможливо відтворити в умовах 
навчального закладу. 

Лекція із застосуванням техніки зворотного зв’язку 
(інтерактивна лекція). Можлива як за допомогою звичайних 
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вербальних (словесних) засобів, так і за допомогою технічних 
засобів навчання у спеціально обладнаних аудиторіях. Якщо 
викладач іде традиційним шляхом, то це дещо нагадує лекцію-
бесіду з тією різницею, що максимальне навантаження при 
відповіді на питання приходиться на самих студентів. Лише у тому 
випадку, коли ніхто в аудиторії не зможе дати правильної відповіді, 
викладач роз’яснює сам. Взагалі при підготовці і проведенні 
інтерактивних лекцій бажано заздалегідь роздати необхідний 
дидактичний матеріал, методичні рекомендації по вивченню теми, 
щоб аудиторія, готуючись до цього заняття, виписала до 
конспектів визначення, найбільш важливу інформацію. Викладач 
же з’ясовує, наскільки зрозуміло те, що опрацьовувалося 
самостійно, і коментує найбільш складні місця. 

Позитивні сторони інтерактивної лекції очевидні. По-перше, 
долається перша вада, за яку критикують лекції: студент перестає 
бути пасивним об’єктом навчання, а готується не тільки до 
семінарських і практичних занять, але і до лекції, на якій, до речі, 
дозволяється виставляти оцінки. По-друге, вдається здійснювати 
диференційований підхід, діагностуючи рівень обізнаності в темі. 
По-третє, з’являється час на детальний розгляд найбільш 
складних моментів лекції, оскільки не потрібно надиктовувати 
основні положення і визначення – вони вже зафіксовані в 
конспектах. 

Власний досвід доводить, що саме така технологія читання 
лекції здатна зламати стереотип, який глибоко засів у свідомості 
студента, що йому повинні «надати» готові знання, і замінити його 
на розуміння того, що він повинен «завойовувати» знання 
власними зусиллями. Звичайно, кожна інновація, що 
запроваджується у навчальний процес, потребує чималих зусиль, 
багато часу і засобів для реалізації. Тому я вважаю, що перед 
викладачами стоїть завдання розроблення та впровадження таких 
прийомів і методів навчання, які б ставили за мету активізацію 
творчого потенціалу студента та стимулювали б його бажання 
навчатися. При цьому необхідно враховувати, що універсальної 
технології немає, а тому викладач повинен розробити власний 
технологічний підхід інноваційного вдосконалення навчального 
процесу. 
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АКТИВІЗАЦІЯ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ У 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ СЛОВ’ЯНСЬКОГО 

ЕНЕРГОБУДІВНОГО ТЕХНІКУМУ 
Клочкова О. О. 

Слов’янський енергобудівний технікум 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Заклад вищої освіти відрізняється від школи змістом 
навчання і виховання, зміною їх форм. Основна функція технікуму 
– формування особи фахівця. І саме цій меті має бути 
підпорядковане спілкування викладачів та студентів. 

Система технікумівського педагогічного спілкування в ланці 
«викладач – студент» якісно відрізняється від шкільного самим 
фактом їх приєднання до загальної професії, а це значною мірою 
сприяє зняттю вікового бар’єру, що заважає плідній спільній 
діяльності викладачів та студентів. 

Виділити основні вимоги до відносин «викладач – студент», 
«студент – викладач» можна таким чином: 

1. Взаємодія чинників співпраці і відомостей щодо організації 
виховного процесу. 

2. Формування духу корпоративності, колегіальності, 
професійної спільності з педагогом. 

3. Орієнтація системи педагогічного спілкування на дорослу 
людину з розвиненою самосвідомістю і тим самим подолання 
авторитарної виховної дії. 

4. Використання професійного інтересу студентів як чинника 
управління вихованням і навчанням і як основи педагогічної і 
виховної роботи. 

Взаємодія у Слов’янському енергобудівному технікумі по 
лінії «викладач – студент» є одним з основних у всьому соціально-
педагогічному процесі. Саме тут відбувається безпосередня 
«передача» всього різноманіття знань, інформації, установок, 
ціннісної орієнтації тощо, в цілій системі вищої освіти. 

У взаємодіях студентів і викладачів найбільш характерними 
є наступні причини конфліктів: 

− відмінності в ціннісних орієнтаціях; 

− нетактовність в спілкуванні; 

− відмінності у взаємних очікуваннях; 

− рівень професіоналізму викладача і успішність студентів. 
Пирогов М. взаєминам між викладачами і студентами 

відводив одне з головних місць у освітньому процесі вищої школи. 
Глибоко аналізуючи сутність цих взаємин, він писав, що в 
університеті одні представляють ступінь просвітництва й зрілості 
суспільства; інші – його молодість, нужди, потреби, спрямування, 
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погляди, захоплення, пристрасті, пороки тощо. Таким чином, між 
цими двома «представниками» в навчальному процесі повинні 
складатися відносини співробітництва й взаєморозуміння. 

Створити належні комунікативні умови між викладачем та 
студентом можна за допомогою спеціальних умінь, які дозволяють 
зняти напругу і створити ситуацію відкритості, що сприятиме 
високій ефективності навчального процесу: 

1. Уміння керувати процесом взаємодії і фазами контакту: 

− уміння продемонструвати щиру доброзичливість; 

− використовувати принцип позитивного зворотного зв'язку 
для підвищення самооцінки учасників взаємодії, актуалізація їх 
особистісних ресурсів; 

− відкрита демонстрація своїх почуттів, відносин; 

− уміння «подати себе», створити свій позитивний образ; 

− повідомити інформацію, цікаву всім, розповісти про 
якийсь факт емоційно виділяючи особистісне начало в ньому; 

− навчитися керувати ініціативою під час контакту: 
зацікавлено слухати, погоджуватися з доводами, повторити якусь 
думку, висловлену студентом раніше, відреагувати мімікою на 
якусь дію студента (наприклад, покачати головою); 

− розговорити самого некомунікабельного, визначити коло 
його інтересів (можна розповісти про якусь подію, поспостерігати 
за його реакцією, попросити оцінити та ін.); 

− завершити розмову, але так, щоб студенти цього не 
відчули; 

− зменшити кількість прямих вимог, перейти на непрямі; 

− уміння не втратити з поля зору інших при діалозі з одним. 
2. Уміння бути відкритим і комунікабельним у взаємодії. 
Часто викладач сам «комплексує», боїться показати свої 

хороші сторони, того, що втратить свій авторитет. Він вважає, що 
якщо він буде виглядати солідніше, то і студенти його будуть 
слухатися. А також часто студенти бояться виступати перед 
аудиторією, невпевненість у своїх силах тощо. 

3. Уміння перекладати спілкування на духовний, 
особистісний рівень. 

4. Уміння визначати «небезпечні зони» для спілкування: в 
яких випадках інша сторона може роздратуватися, стати більш 
агресивною, вміння поставити себе на місце іншої сторони і 
зрозуміти її реакцію, уміння проявляти у відносинах терпимість, 
повагу. 

6. Уміння знімати нервову напругу (здатність розслабитися). 
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7. Уміння володіти своїм настроєм і створити собі гарний 
настрій і виразність особистості, позитивно впливати на 
взаємовідносини між суб’єктами освітнього процесу. 

Таким чином, контакт викладача зі студентами може бути: 
логічним (контакт думки), психологічним (контакт в зосередженості 
уваги студентів на інформацію і дії, які поступають від викладача), 
моральним (що забезпечує співдружність викладача і студентів). 

Об’єм інформації, яку переробляє викладач у технікумі 
зростає. Сьогодні, працюючи в технікумі, ми говоримо про нові 
педагогічні технології – це значить про інноваційне навчання і 
особистісно-орієнтований підхід у навчанні. Сучасність як нова 
епоха суспільного розвитку ставить нові вимоги перед системою 
професійного навчання для того, щоб готувати людину до життя в 
світ, який постійно змінюється, необхідно вміти організовувати нові 
форми трудової діяльності, нові прийоми організації і управління в 
навчанні. Кожному викладачу необхідно постійно працювати над 
удосконаленням своєї педагогічної майстерності. 

 
 

РОДИННЕ ВИХОВАННЯ У ВИХОВАННІ ПАТРІОТА УКРАЇНИ 
Коваленко М. В. 

Слов’янський енергобудівний технікум 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Виховання дітей у сім’ї органічно поєднується з виховною 
роботою у технікумі. На мою думку, виховання дітей – 
найважливіша галузь нашого життя. Наші діти – це майбутні 
громадяни нашої країни і громадяни світу. Вони творитимуть 
історію. 

Наші діти повинні вирости прекрасними громадянами, 
хорошими батьками і матерями. Правильне виховання – це наша 
щаслива старість, погане виховання – це наше майбутнє горе, це 
наші сльози, це наша провина перед іншими людьми, перед усією 
країною, – писав А. Макаренко в «Книзі для батьків». 

Сім’я, родина – найвища цінність на землі. Але батьки 
повинні усвідомити, що вони виконують і важливу соціальну роль, 
адже кожна повноцінна родина є фундаментом здорового 
суспільства. 

У ст. 59 Закону України «Про освіту» зазначено, що 
виховання у сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. 

На кожного з батьків покладається однакова 
відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини. 

Сімейне виховання – це зусилля, які докладають дорослі 
задля того, щоб молодші члени сім’ї відповідали їхнім уявленням 
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про те, якою повинна стати дитина, підліток, юнак чи юнка. 
Сімейне виховання полягає у формуванні особистості дитини, 
розвитку її здібностей, інтересу, світогляду, духовної культури, 
передачі дорослими членами сім’ї соціального досвіду. Родина 
формує ставлення до праці, до іншої людини, до суспільства, до 
самої себе. 

Родина допомагає подолати життєві випробування, дає 
реальну підтримку, вселяє віру у власні сили і краще майбутнє. 
Настав час, коли необхідно найрішучіше повернутися до 
української родинної етнопедагогіки. В останні роки здійснюється 
перебудова освіти і виховання. Відроджуються традиції народної 
педагогіки, підвищується виховна роль сім’ї, налагоджується 
взаємозв’язок між технікумом та родиною.  

Вивчаємо умови життя, моральні принципи батьків. Знання 
цих та інших даних має важливе значення для організації 
навчально-виховної роботи в групі, і зокрема, родинного 
виховання. Проводимо з батьками ряд нетрадиційних форм 
роботи: 

− дні добрих справ (спільна трудова діяльність батьків, 
дітей, викладачів з ремонту приміщень технікуму); 

− дні довіри (у визначені дні педагоги здійснюють прийом 
батьків і консультують їх з проблем виховання); 

− заняття життєвої мудрості (обговорення проблем 
виховання у сім’ї); 

− бесіди «Сім’я – ключ до щастя», «Батько й мати – 
першовихователі своїх Дітей», «Роль матері у вихованні дитини», 
«Виховні функції дідусів і бабусь у Родині», «Батько як 
вихователь» тощо. 

Такі форми роботи виконують свою педагогічну функцію тим, 
що передають досвід виховання дітей у сім’ї молодим батькам, 
спрямовують і формують позитивні мотиви спілкування з дітьми, 
мотиви творчої діяльності, виховують громадянина, доброго і 
розумного господаря, майбутнього батька, матір.  

Спільна робота технікуму, сім’ї і громадськості ефективно 
впливає на формування студентського колективу, на виховання 
свідомої дисципліни і культури поведінки, на залучення учнівської 
молоді в найрізноманітніші види позаурочної діяльності за 
інтересами. 

Оскільки, дитина перебуває половину свого часу в технікумі 
ми, викладачі, класні керівники, теж відповідаємо за дитячу душу. 
Хто вигадає безліч цікавих справ, де можна спробувати себе в 
іншій ролі й перетворитися з гидкого каченяти на розкішного 
лебедя? Хто пояснить, що пропущене з неповажної причини 
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заняття – це втрачений скарб? А іноді класний керівник є єдиним 
вогником надії, спасіння й затишку для дитини, в якої й дома 
замість тихої родинної гавані, бурхливий океан негараздів, 
пияцтва та злиднів. А таких сімей з кожним роком стає все більше, 
тому і кількість дітей з неблагополучних сімей зростає. І в такому 
випадку вся роль у вихованні дитини переміщується саме на 
навчальний заклад та класного керівника, якому доводиться бути і 
батьком, і матір’ю.  

В основу громадянського виховання, що визнано 
найважливішим напрямком виховної роботи покладено 
формування у підростаючого покоління культу рідного дому, 
предків, виховання усвідомлення належності особистості до свого 
народу, нації, патріотизму, формування соціальної активності, 
поваги до таких цінностей, як свобода, рівність, справедливість. 

Виконуючи ці завдання, педагоги нашого навчального 
закладу використовують різноманітні форми й методи роботи і 
організовують надання студентам  допомоги, відвідування 
історичних місць Слов’янська, музеїв. Проводять місячники 
патріотичного виховання, у рамках яких проходять заняття 
мужності, читацькі конференції, зустрічі з ветеранами.  

Один американський педагог сказав: «Коли батьки, 
викладачі і студенти, і усі-усі бачать один в одному партнерів у 
вихованні – вибудовується турботливе, гуманне суспільство». 

 
 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА СТІЙКІСТЬ – ОСНОВА 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА 
Кольва А. І. 

Комишуватська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів 
Першотравневої районної ради Донецької області 

с. Комишувате, Донецька область, Україна 
Сучасна парадигма вищої освіти висуває об’єктивну 

необхідність спеціальної підготовки майбутніх фахівців. Сучасне 
суспільство висуває нові і більш високі вимоги до кожної 
особистості у зв’язку з прогресом техніки, науки та 
удосконаленням соціальних відносин. 

Останнє десятиліття характеризується оновленням системи 
освіти, що виявляється через альтернативність педагогічних 
систем, багатообразність типів шкіл, нових технологій втілення 
педагогічних ідей. Оскільки суспільство все більше і більше 
потребує знань, освіта, особливо вища виступає в якості основних 
компонентів культурного соціально-економічного і екологічного 
стійкого розвитку людства. Пріоритетним завданням вищої школи 
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є підвищення рівня професійної компетентності майбутнього 
вчителя, здатного творчо мислити, моделювати освітній процес, 
бути генератором і реалізатором креативних ідей, впроваджувати 
нові технології в процес навчання і виховання.  

Проблема підготовки майбутніх фахівців до професійної 
діяльності належить до найбільш важливих в теорії і практиці 
педагогіки і психології вищої школи. Питання формування 
професійної компетентності, вдосконалення професійної 
підготовки фахівців в умовах вищої школи, проблеми вищої 
професійної освіти досліджували: О. Бондаревська, С. Гончаренко, 
Л. Губерський, М. Євтух, В. Журавський, І. Зязюн, В. Кремень, 
М. Каган, А. Максименко, Т. Матіс, Н. Ничкало, О. Савченко, 
О. Сердюк, І. Надольний, В. Огнев’юк, А. Хуторський, І. Зімняя, 
Н. Кузьміна та ін. 

Особливості формування змісту психолого-педагогічної 
підготовки та розвитку стійкості знайшли відображення у роботах 
Л. Бадмаєва, Л. Виготського, Л. Карамушки, В. Карандишева, 
А. Петровського.  

Загальновідомим є той факт, що формування людини як 
особистості набуває особливого значення в юнацькому віці. Це 
визначається тими психологічними новоутвореннями даного 
вікового періоду, які створюють основу для повноцінного 
особистісного становлення зростаючої людини, яка здатна 
самостійно вирішувати багато життєвих проблем, бути успішною у 
соціально значимої діяльності, мати можливість легко 
адаптуватися, знаходити своє гідне місце, мати власну життєву 
позицію [1]. 

Для вирішення цих проблем студентам необхідно мати 
психологічні знання. Проте аналіз існуючих програм показує, що в 
курсі психології цим питанням приділяється мало уваги. Питання 
становлення, удосконалення професійної майстерності та питання 
формування особистості майбутнього вчителя часто 
розглядаються ізольовано, не поглиблюючи належною мірою 
проблеми самовдосконалення його особистості в період навчання 
в педагогічному вузі. Така ізольованість у програмах навчання 
психології не випадкова. Вона пояснюється насамперед тим, що в 
самій психологічній науці належною мірою не розкриті психологічні 
основи особистісного й професійного самовдосконалення 
майбутніх вчителів, не створена концептуальна модель, в якій 
були б представлені в узагальненому вигляді як позитивні, так і 
негативні прояви особистісних і діяльнісних характеристик 
майбутнього педагога в період навчання у вузі. 
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Психолого-педагогічна стійкість дозволяють майбутньому 
фахівцеві пізнати індивідуальну і соціальну природу людини. 
Психологічні знання дозволяють майбутньому фахівцеві пізнати 
психічні якості особистості, які обумовлюють специфіку основних 
підходів до розуміння сутності процесу спілкування, надання 
безпосередньої допомоги учням у розв’язанні їх соціально-
психологічних проблем, уміння самостійно приймати рішення в 
різних ситуаціях. Вони допомагають майбутньому фахівцю 
подолати психологічний бар’єр до нового, інноваційного; 
розвивають вміння проєктувати свою діяльність; структурувати 
соціально-культурний досвід на рівні знань, норм, цінностей; 
навчають педагогічному спілкуванню та емоційній стійкості. 

Знання психолого-педагогічних закономірностей, 
застосування їх у професійній діяльності підвищує ефективність 
праці майбутніх учителів, допомагає їм розуміти співрозмовників, 
регулювати взаємовідносини з колегами, учнями, батьками учнів 
тощо. Якісна професійна діяльність майбутніх учителів 
передбачає володіння фахівцем професійними, соціальними, 
психологічними компетентностями. 

Таким чином, психолого-педагогічну підготовку можна 
назвати інноваційно-зорієнтованою, яка забезпечить розвиток 
особистості як суб’єкта інноваційної діяльності на рівні 
діяльнісного, особистісного та соціального компоненту. Отже, в 
основі інноваційного розвитку майбутніх учителів у професійній 
підготовці має бути закладена ідея інтеграції особистісних, 
соціальних і діяльнісних аспектів особистості [2, c. 71]. 

Психолого-педагогічні знання допоможуть майбутньому 
фахівцю подолати психологічний бар’єр до нового, інноваційного; 
розвивати вміння проєктувати свою діяльність; структурувати 
соціально-культурний досвід на рівні знань, норм, цінностей; 
навчають педагогічному спілкуванню. Спілкування – це 
багатоплановий процес, який виконує цілу низку функцій. 
Функціональні можливості спілкування реалізуються на різних 
рівнях, залежать від ситуацій, змісту і мети спілкування. Без 
спілкування, як особливого різновиду діяльності, неможливий 
розвиток людини як особистості, як суб’єкта діяльності, як 
індивідуальності [3, с. 122]. 

Отже, одними з основних компонентів формування 
професійної підготовки майбутніх учителів є: педагогічні, 
психологічні, та фахові знання. І лише при наявності психолог-
педагогічної стійкості можна говорити про вчителя-професіонала, 
майстра своєї справи. 
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ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ СТУДЕНТІВ 
СЛОВ’ЯНСЬКОГО ЕНЕРГОБУДІВНОГО ТЕХНІКУМУ 

Лагодіч Є. М. 
Слов’янський енергобудівний технікум 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
На сучасному етапі розвитку освіти на перший план стає 

проблема розвитку особистості засобами різних предметів, її 
самовизначення, самовдосконаленя та самореалізація. Головним 
завданням освіти є організація процесу багатогранного 
становлення людини, створення її образу та творчого 
гармонійного розвитку на різних рівнях розвиток здібностей 
студентів  та вмінь правильно розставляти життєві пріоритети 
згідно з їх обдаруванням. Перше місце в цьому процесі посідають 
заняття з української мови. 

Задача сучасних занять з української мови – виховати 
національно свідому особистість, яка розуміє, що грамотне усне та 
писемне мовлення є найважливішою умовою реалізації життєвих 
планів людини, незалежно від фаху та сфери діяльності. При чому 
формування навчальної мотивації має охоплювати аудиторну та 
позааудиторну діяльність. Не можна обмежуватися лише 
традиційними заняттями з української, тому що найчастіше в 
студентів формується помилкове уявлення про те, що вивчення 
української мови та повсякденне спілкування – це паралельні 
світи. 

Якщо для студента стане зрозумілою й важливою думка про 
те, що знання української мови потрібні йому не лише для здачі 
ДПА чи ЗНО, а й необхідні в щоденному житті, починаючи з уміння 
правильно формулювати свої думки, висловлювати та 
відстоювати власну думку і закінчуючи потребою відправляти 
грамотні повідомлення друзям, то зацікавленість такого студента у 
вивченні рідної мови різко зросте, а отже, і результат навчання 
буде вищим. 

А це можливо лише за однієї умови: коли урок буде цікавим. 
Але як зробити стандартні заняття з української мови цікавим, 
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захопливим й улюбленим предметом для того, хто навчається? 
Використання ігрових технологій дозволяє нам це зробити.  

Зараз особливу увагу стали приділяти розвитку творчої 
активності і інтересу в студентів до предметів. Проводяться 
різноманітні конкурси та олімпіади. Це говорить про те, що 
принцип активності студента в процесі навчання був і залишається 
одним з основних в дидактиці. Під цим поняттям розуміємо таку 
якість діяльності, яка характеризується високим рівнем мотивації, 
усвідомленою потребою в засвоєнні знань і вмінь, 
результативністю і відповідністю соціальним нормам. 

Будь-яка технологія має засоби, що активізують і 
інтенсифікують діяльність студентів, у деяких же технологіях ці 
засоби складають головну ідею і основу ефективності результатів. 
До таких технологій можна віднести ігрові технології. Мета ігрових 
технологій – придбати конкретні навички, закріпити їх на рівні 
моторики, перевести знання в досвід. 

Сучасних дітей більше цікавлять комп’ютери, а значить, що 
розмірковувати і проводити мозкові операції для них вже не зовсім 
актуально. Переглянувши ряд технологій, я зупинилася на ігрових 
технологіях, тому що вони сприяють розвитку пізнавальної 
активності на заняттях і залучають дітей до активної участі в 
процесі навчання. 

Ігри-вправи близькі до звичайних вправ. Матеріалом для них 
служать не розважальні шаради й загадки, а звичайні навчальні 
вправи, які відрізняються тільки формою подачі. Зазвичай діти 
отримують завдання досить важкі і нудні, але необхідні для 
закріплення знань з граматики, для вироблення орфографічних 
навичок. І саме ігрова форма роботи допомагає їм подолати 
труднощі. 

Гра поряд із працею й навчанням – один з основних видів 
діяльності людини. Доведено, що гра, будучи розвагою і 
відпочинком, здатна перерости в навчання і в творчість. Реалізація 
ігрових прийомів і ситуацій на  заняттях з української мови 
відбувається за такими основними напрямками: 

− дидактична мета ставиться перед студентами у формі 
ігрової задачі; 

− навчальна діяльність підкорюється правилам гри; 

− дидактичний матеріал використовується як її засіб; 

− у навчальну діяльність вводиться елемент змагання, який 
переводить дидактичну задачу в ігрову; 

− успішне виконання дидактичного завдання пов’язано з 
ігровим результатом (перемогою або поразкою). 
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Ця технологія допомагає студентам позбутися штампів та 
комплексів, вона дозволяє наблизити матеріал заняття до життя, 
інтегрувати різні області знань. Перевага таких занять полягає ще і 
в тому, що їх можна перенести на будь-яке предметний зміст. 
Потрібно лише не забувати три важливі вимоги до занять-ігор: 

− чітко окреслена мета навчання й очікування педагогічного 
результату, що відповідає цій мети; 

− форма гри народжується змістом (у жодному разі не 
навпаки!). Не у будь-яку заздалегідь підготовлену форму можна 
«втиснути» зміст: гра повинна враховувати й вікові особливості 
групи, й інтелектуальні, й емоційні; 

− наявність спеціального антуражу (розстановка парт, 
предметні деталі, елементи костюмів і «декорацій» відомих 
телевізійних ігор, музичний супровід та ін.). Без цієї «ігрової» 
атмосфери пропадає оригінальність даної технології, елементи гри 
стають нудними, обов'язковими, буденними, як і самі заняття 
української мови. 

При всій ефективності роботи ігрової технології необхідно 
все ж помірно використовувати ігри на заняттях. Під час засвоєння 
нових знань можливості дидактичних ігор поступаються більш 
традиційним формам навчання, тому заняття-ігри продуктивно 
використовувати для перевірки результатів навчання, вироблення 
навичок і умінь. У зв’язку з цим слід розрізняти ігри для контролю 
та узагальнення, ігри, які можуть займати лише певну частину 
заняття (початок, середина або кінець; закріплення знань, умінь, 
навичок; повторення і систематизація вивченого). 

У своїй педагогічній діяльності я використовую різні варіанти 
ігрових технологій: 

− рольові та ділові ігри («У редакції газети (радіо, 
телебачення)», «У шкільній канцелярії»), що допомагають 
відпрацьовувати алгоритм мовленнєвого аналізу запропонованого 
тексту, засвоювати норми культури мовлення;  

− ігрова організація навчального процесу з використанням 
лінгвістичних змагальних завдань (урок-конкурс типу «Розумники і 
розумниці», «Хто хоче стати найрозумнішим?», «Своя гра», 
«Брейн-ринг», «Що? Де? Коли?» та інші) підвищує інтерес 
студентів до вивчення найскладніших питань граматики; 

− ігрові епізоди в навчальному процесі з використанням 
завдань, які зазвичай пропонуються на традиційному занятті 
(«лінгвістичні дуелі» – «хто швидше» знайде орфограму, зробить 
один з видів розбору, поставить правильний наголос у слові та ін.), 
пробуджують у студентів бажання відповідати, виявляти свої 
знання і вміння в змаганні із суперником; 
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− різні види позааудиторної роботи – ігри з української мови 
(лінгвістичні турніри, «етимологічні екскурсії», тематичні декади, 
диспути, олімпіади тощо), які можуть проводитися між студентами 
різних груп, сприяють творчій самореалізації; 

− багато уваги на заняттях в української мови приділяю 
підготовці до ЗНО з української мови, тому ігри містять мовний 
матеріал тестів минулих років, а також різних посібників з 
підготовки до ЗНО. 

Отже, гра на занятті – це форма діяльності студентів, у якій 
не тільки усвідомлюється і узагальнюється вивчена тема, але і 
тренується пам’ять, розвивається увага, виробляються мовні 
вміння і навички, зростає пізнавальний інтерес до предмету, 
відкривається простір для особистої активності і творчості. 
Завдяки ігровій діяльності краще розвиваються індивідуальні 
здібності студентів, оскільки вони не відчувають психологічного 
тиску відповідальності, який властивий звичайній навчальній 
діяльності. Засвоєння знань здійснюється в контексті певної 
діяльності, що створює ситуацію необхідності знання. Гра дає 
змогу позбутися шаблонів і стереотипів, здатна змінити ставлення 
студентів до будь-якого явища, факту, проблеми. Вона стимулює 
інтелектуальну діяльність студентів, вчить прогнозувати, 
досліджувати та перевіряти правильність прийнятих рішень і 
гіпотез, виховує культуру спілкування, формує вміння працювати в 
колективі та з колективом. Усе це визначає функції навчальної гри 
як засобу психологічного, соціально-психологічного та 
педагогічного впливу на особистість. Педагогічно і психологічно 
продумане використання гри стимулює розумову діяльність. А це 
підвищує інтелектуальну активність, пізнавальну самостійність та 
ініціативність студентів. 

Література 
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ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Леонтьєва І. Є. 

Слов’янський енергобудівний технікум 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Як свідчать практика й ряд досліджень, тенденція навчання 
чітко розвивається в напрямку змішаного навчання. Під змішаним 
навчанням (blended learning) прийнято розуміти об’єднання 
формальних засобів навчання – роботи в аудиторіях, вивчення 
теоретичного матеріалу – з неформальними, наприклад, 
обговоренням за допомогою електронної пошти й інтернет-
конференцій. Змішана форма навчання органічно з’єднує в собі як 
денні, так і дистанційні форми навчання. 

Навчання в дистанційній і змішаній формі. У чому різниця? 
Дистанційне навчання здійснюється тільки за допомогою 

Інтернет: одержання навчальних матеріалів і завдань, і всі інші 
питання, пов’язані з комунікацією, проходять тільки заочно. 
Проміжна й підсумкова атестація здійснюється також за 
допомогою пересилання й перевірки матеріалів. 

Змішане навчання складається із трьох етапів: дистанційне 
вивчення теоретичного матеріалу, засвоєння практичних аспектів 
у формі денних занять, остання фаза – здача іспиту або виконання 
випускної роботи. 

Дистанційне навчання забезпечує можливість навчатися 
тоді, коли Вам це зручно й у тому темпі, що Ви обираєте самі в 
рамках установлених строків проведення курсів. При цьому не 
потрібно витрачати час на дорогу. Дистанційне навчання в 
сучасному світі здійснюється за допомогою таких технологій, як 
Інтернет, e-mail, телефонний і факсимільний зв’язок, 
відеоконференції, можливе також традиційне пересилання 
навчальних матеріалів поштою (друкованих, аудіо-, відео- й 
електронних навчальних матеріалів). 

Але існують і негативні сторони дистанційного навчання: 

− відсутність очного спілкування викладача й студента, а 
виходить, немає індивідуального підходу в навчанні й вихованні; 

− студенти не завжди самодисципліновані, свідомі і 
самостійні, як необхідно при дистанційному навчанні; 

− для постійного доступу до джерел інформації потрібна 
гарна технічна оснащеність; 

− нестача практичних занять і відсутність постійного 
контролю. 

Слід зазначити також низьку теоретичну проробку проблеми 
дистанційного навчання. Це проявляється, насамперед, у 
відсутності чітко виражених цілей навчання й необхідних 
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початкових вимог до студента, для роботи в цій системі, слабкому 
рівні системи контролю його знань, відсутності вимог до змісту 
дистанційних курсів і учбово-методичному забезпеченні, захисту 
авторських прав розробників навчальних матеріалів, сертифікації 
інститутів дистанційної освіти тощо. І, крім того, не по всіх 
спеціальностях можна проводити підготовку фахівців за 
допомогою дистанційних курсів. 

Якщо говорити про змішане навчання, то безліч проблем 
зникають самі по собі. 

Змішана модель навчання – це модель використання 
розподілених інформаційно-освітніх ресурсів в стаціонарному 
навчанні із застосуванням елементів асинхронного й синхронного 
дистанційного навчання. Практикується як елемент стаціонарного 
навчання при проведенні аудиторних занять і в самостійній роботі 
студентів. Тобто змішане навчання успадковує переваги 
дистанційного навчання й виключає його недоліки. 

Цілі навчання при змішаній формі залишаються 
попередніми, змінюються засоби й методи їх досягнення. Система 
контролю знань одержує нові можливості: використання 
контролюючих систем у поєднанні із традиційними методами. 

Змішане навчання використовує найрізноманітніші методи, 
як традиційні, так і інтерактивні: лекційні лабораторні, комп’ютерні 
презентації, комп’ютерне навчання й навчання через Інтернет. Ці 
методи використовуються як окремо, так і в поєднанні один з 
одним. 

Видавництва електронної продукції випускають різні види 
мультимедійних продуктів: електронні підручники, довідники, 
контролюючі програми, енциклопедії тощо. Ці програмні продукти 
можуть бути гарною допомогою у викладанні, але часто не 
підходять у якості доповнення до створеної програми з предмету й 
вимагають коригування. Тому розроблені самим викладачем 
електронні навчальні посібники більш корисні й цікаві у 
використанні. Найважливішими факторами, що забезпечують 
ефективність застосування ЕСН, розроблених викладачем, стають 
їхня висока доступність, простота (виключається необхідність 
придбання, установки й супроводу ПО, знижуються вимоги до 
комп’ютерних ресурсів) і можливість колективної роботи з учнями. 

І звичайно, змішане навчання можна використовувати при 
підготовці будь-яких фахівців без винятку. 

Отже, зробимо порівняльну характеристику дистанційного й 
змішаного навчання: 

Дистанційне навчання: 
1) однобічне спілкування; 
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2) студент пасивний, не діє, він є стороннім спостерігачем; 
3) структура курсу схована від студента; 
4) студент сам по собі; 
5) текст лекцій написаний сухо й безособово; 
6) студент майже не застосовує знання й уміння; 
7) завдання даються тільки наприкінці глави; 
8) текст поділений на глави й великі розділи; 
9) контрольних завдань не передбачено; 
10) студент не може одержати відгук про свої успіхи. 
Змішане навчання 
1) двостороннє спілкування; 
2) студент активний, діяльний, залучений у навчальний 

процес; 
3) студент знайомий зі структурою курсу; 
4) студент перебуває під керівництвом; 
5) текст навчального посібника написаний у дружній і 

підбадьорливій формі; 
6) студент застосовує набуті знання й навички; 
7) завдання й вправи розміщенні по всьому тексту; 
8) текст поділений на невеликі розділи; 
9) передбачені контрольні завдання; 
10) студент одержує відгуки про свої успіхи. 
Очевидно, що, впроваджуючи в навчальний процес сучасні 

методи навчання, можна значно підвищити його якість, зробити 
навчальний процес більш гнучким, стимулювати студентів до 
самостійної роботи. 

Змішане навчання допускає збереження загальних 
принципів побудови традиційного навчального процесу. Ідея 
застосування елементів асинхронного й синхронного 
дистанційного навчання при змішаному навчанні полягає в тому, 
що певну частину навчальних дисциплін (або дисципліни) 
студенти (слухачі) освоюють у традиційних формах навчання 
(стаціонарній або заочній тощо), а іншу частину дисциплін (або 
дисципліни) – за технологіями мережевого навчання. 
Співвідношення частин визначається готовністю освітньої 
установи в цілому до подібної побудови навчального процесу, а 
також бажанням і технічними можливостями студентів (слухачів). 
Такий підхід зветься «гнучке навчання» (flexible learning). 

Література 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ В 
ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА 

НЕГАТИВНІ СТОРОНИ 
Луньов І. В. 

Слов’янський енергобудівний технікум 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Одним із найперспективніших напрямків розвитку освіти, 
ураховуючі реалії сьогодення, вважається дистанційна освіта. У 
сучасному глобальному світі вона дає можливість перетинати 
кордони, здійснювати пошук такої системи, що якнайбільше 
відповідала б вимогам суб’єкта навчання. 

Дистанційне навчання – технологія, що базується на 
принципах відкритого навчання, широко використовує комп’ютерні 
навчальні програми різного призначення та сучасні телекомунікації 
з метою доставки навчального матеріалу та спілкування 
безпосередньо за місцем перебування студентів. Така освіта є 
гнучкою, масовою, має багато ефективних сторін в порівнянні з 
традиційною системою освіти.  

Вона дає змогу не лише навчатись, а й підвищувати 
кваліфікаційний рівень її користувачів; дозволяє скоротити або 
подовжити час навчання за розсудом слухача; надає можливість 
займатися освітою в будь-якому місці, де є комп’ютер; дозволяє 
студенту виконувати завдання у зручний для нього час, у тому 
темпі, який він для себе обрав у межах установлених строків 
проведення курсів; сприяє пожвавленню навчання завдяки 
застосуванню мультимедійних ефектів; відкриває доступ до 
більшого обсягу матеріалу через бібліотеки мережі; надає 
можливість для здобуття вищих результатів рейтингу за 
допомогою системи самотестування та можливість роз’яснення 
незрозумілих тем як викладачем, так і студентами, шляхом 
проведення відео-конференцій, електронних обговорень та інше. 
До переваг дистанційного навчання відноситься: вільний графік 
навчання; самостійне визначення темпу навчання; незалежність 
від місця перебування; Але існують і негативні сторони 
дистанційного навчання, а саме: відсутність очного спілкування 
викладача та студента, а виходить, немає індивідуального підходу 
в навчанні й вихованні; для постійного доступу до джерел 
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інформації потрібна гарна технічна оснащеність; нестача 
практичних занять і відсутність постійного контролю. Але це 
загально відокремлені переваги та недоліки. 

Сьогодні мені б хотілося звернути увагу на саме на 
психологічний аспект даного виду навчально-виховної роботи. Під 
час проведення дистанційної роботи мною було помічено та 
звернуто увагу на низку психологічних та соціалізуючих проблем, 
які суттєво впливали на мотивацію студентів до навчання, 
підвищення якості та взагалі проведення контролю якості знань.  

Кожен з нас знає, що людина є соціалізованим елементом 
суспільства, що не може існувати без собі подібних, потрапить 
людина на далекий закинутий острів і знову стане дикуном, що 
підкорюється законам природи. І відбувається це через те, що 
людина не має живого спілкування.  

Так само відбувається і під час використання суто 
дистанційного навчання, адже дистанційне спілкування часто 
сприймається користувачем як «знеособлене», що вимагає 
насправді дещо більшого самоконтролю, ніж при спілкуванні віч-
на-віч, але, нажаль, може «знімати» ряд соціально-прийнятних 
обмежень, які ми називаємо «етикою спілкування». Будь-яке, 
навіть найжвавіше, спілкування через Інтернет – це лише 
опосередковане спілкування. Особисте, живе спілкування 
залишається поза кадром. Воно стає короткочасним, поверховим, 
збіднюється його емоційний компонент; накопичення інформації 
починає займати більше часу, ніж її обговорення; знижується 
культура письмової мови; погіршується писемність; скорочується 
час, коли людина в спілкуванні може проявити себе як 
індивідуальність; збільшується час рольового, офіційного 
спілкування; зростає конфліктність. Крім того, орієнтованість на 
технічні засоби, на віртуальне середовище, постійна концентрація 
на екрані монітора, тривале включення у віртуальний світ не може 
не відобразитися на внутрішньому стані студента. Студенти 
починають остаточно заглиблюватися у віртуальний світ, 
отримують низку психологічних комплексів, що унеможливлюють 
їхнє комфортне та ефективне існування та діяльність у «живому» 
суспільстві. І це ще не все, всі ми знаємо, що якість навчання за 
допомогою дистанційних технологій напряму залежить від гарної 
технічної оснащеності, особливе навантаження на апаратно- 
програмну частину комп’ютера дають програмні засоби для 
проведення віртуальних практикумів та заходів з використанням 
відео- та аудіо та й просто від наявності того ж самого якісного 
мобільного або стаціонарного Інтернету, а цим якраз не всі 
студенти і забезпечені. 
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Під час дистанційної роботи ми стикнулися з тим, що деякі 
студенти, які під час традиційного очного навчання були 
неймовірно потужно вмотивовані на навчання і отримували гарні 
оцінки, під час дистанційного навчання не мали взагалі фізичної 
можливості брати участь в освітньому процесі, і саме через 
банальну відсутність необхідного технічного оснащення, хтось зі 
скептиків промовить, що зараз такого не буває, всі мають вільний 
доступ до досягнень інформатизації, але, нажаль, це не так і як, 
вибачте, повинні почувати себе ті студенти, котрі через 
фінансовий стан або фізичну віддаленість місця проживання від 
благ цивілізації не мають доступу до навчання, про яку мотивацію 
може йти мова у цьому випадку? Складне питання, але відповіді 
на них потрібно шукати якомога швидше. 

Інше питання і інша проблема, а саме, відсутність очного 
спілкування викладача і студента, студентів між собою, і справа 
тут не лише в тому, що не всі студенти можуть бути 
самодисциплінованими і самосвідомими і на високому рівні 
здійснювати самостійну навчальну діяльність. На мою думку ця 
проблема має більш глибокий психологічний аспект, а саме 
відсутність спілкування з однодумцями (одногрупниками), дії яких 
направлені на реалізацію однієї мети; відсутність енергообміну між 
викладачем та студентами, а при очному навчанні вона в будь-
якому разі існує, бо кожен викладач привносить в свої розробки, 
матеріали для занять часточку своєї душі. Це можна пояснити на 
простому прикладі: Що Ви особисто оберете? Подивитися концерт 
улюбленого артиста в он-лайні, або відвідати його «живий» 
виступ? Здається вибір є очевидним. Так само і з навчанням, на 
мою думку, не можна мотивувати студентів, не маючи з ними 
реального живого спілкування. 

А як, наприклад, працювати зі студентами, які хоч і мають 
потрібне технічне оснащення та доступ до Інтернету, але через 
проблеми у родині, можливі постійні сварки та конфлікти в ній, 
просто не мають бажання навчатися? Їх можна зрозуміти, в них 
повністю відсутня мотивація, тому що, коли вони приходять на 
традиційні заняття, вони мимоволі відволікаються від буденних 
проблем, спілкуються, жартують і надихаються на навчання, а при 
дистанційному навчанні вони залишаються з цим один на один. 

І ще одна, особлива проблема, яка стосується підготовки 
молодих спеціалістів саме у нашому закладі фахової передвищої 
освіти, підготовки електриків чи будівельників. Підготовка 
спеціалістів даної направленості передбачає обов’язкове 
виконання практичних та лабораторних робіт, і якщо з 
практичними роботами ще можна працювати дистанційно, 
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застосовуючи, наприклад, онлайн конференції, то як бути з 
лабораторними заняттями? Майже всі вони мають специфічний 
характер, який передбачає дії зі спеціалізованим 
електрообладнанням, діючими макетами; та й нарешті 
найпростіше дії з електрикою, іноді високої напруги. І як Ви 
пропонуєте працювати з усім цим дистанційно? Звичайно можна 
зняти гарне відео, де викладач сам буде показувати всі етапи 
лабораторної роботи? Але чи можна цим мотивувати студентів? 
Мені здається ні. Кожен з нас навчається на власних помилках, 
отримує власний досвід, і одним із найпотужніших факторів 
мотивування, у тому числі і до навчання, є можливість особистого 
дослідження процесів, можливість виконувати та бачити результат 
своєї праці, тобто, коли студент власними руками складає 
електричне коло, проводить випробування обладнання і бачить 
реальний позитивний результат своїх дій, він мотивується, і як це 
можна замінити дистанційно незрозуміло. 

І наостанок, хочу додати, що беручи до уваги всі 
вищеперераховані негативні сторони дистанційної форми 
навчання, на мою думку найкращим видом організації навчального 
процесу є змішане навчання, яке передбачає використання як 
дистанційної роботи, так і традиційних очних занять. 
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Гуманістична спрямованість сучасної освіти полягає в 

постановці мети, а саме розвинути студента, його особистісні 
якості, адже розвиток студента визначає розвиток суспільства. 
Нині актуальним є створення нових освітніх технологій, які мають 
сприяти загальному розвиткові особистості, формуванню 
професійних навиків, індивідуального досвіду, творчості. 

Конкурентоспроможність будь-якої держави на світовому 
ринку та якість життя її населення напряму залежить від рівня 
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професійної підготовки кадрів. Одним із провідних світових лідерів 
у сфері підготовки кваліфікованих кадрів на сьогодні виступає 
Європейський Союз, який завдячує цьому дуальній системі 
професійної освіти і навчання.  

Дуальна освіта (від лат. Dualis – подвійний) – вид освіти, при 
якій поєднується навчання осіб у закладах освіти з навчанням на 
робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для 
набуття певної кваліфікації [1]. 

Засновником дуальної освіти вважають Німеччину. Від неї 
цю систему перейняли Канада, Австрія, Швейцарія та інші країни. 

У вересні 2018 року Кабінет Міністрів України схвалив 
Концепцію підготовки фахівців за дуальною формою здобуття 
освіти. У ній визначено, що таке дуальна освіта, етапи її 
впровадження в Україні, права та обов’язки закладів освіти та 
підприємств, а також очікувані результати. Ця Концепція стала 
результатом 2,5 років обговорень між експертами, роботодавцями, 
закладами освіти та органами влади. 

За українським зразком, «дуальна форма здобуття освіти» – 
це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання 
осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на 
підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної 
кваліфікації, як правило, на основі договору про здійснення 
навчання за дуальною формою здобуття освіти. 

Тобто це той випадок, коли в підготовці молодих фахівців 
бере участь і навчальний заклад, і підприємство (установа, 
організація). Сутність такої системи полягає у тісній взаємодії 
підприємства та навчальних закладів на основі соціального 
партнерства, де обидві сторони є рівноправними партнерами, які 
розробляють та координують навчальний процес, здійснюють 
контроль за його результатами. 

Основне завдання упровадження елементів дуальної форми 
навчання – усунути основні недоліки традиційних форм і методів 
навчання майбутніх фахівців, подолати розрив між теорією і 
практикою, освітою й виробництвом, та підвищити якість 
підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог 
роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм 
навчання.  

Це поєднання практичної та теоретичної частини навчання. 
При цьому, усі необхідні знання студент отримує на базі ЗВО, а 
відпрацьовує їх на підприємстві чи фірмі, з якою співпрацює 
навчальний заклад. 

Дуальна освіта звичайного студента перетворює на 
молодого, динамічного та досвідченого спеціаліста, який точно 
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знає, чого хоче від життя. Вона відкриває не тільки нові можливості 
для навчання, але і приносить дохід, що, звичайно, є дуже 
приємним бонусом для молоді. 

Дуальна освіта передбачає постійний зв’язок навчального 
закладу з роботодавцем. Підприємства замовляють ЗВО певну 
кількість навчальних місць для майбутніх спеціалістів. Студенти 
працюють за обраним фахом під час усього періоду навчання. 
Цікаво, що лекції проводять не тільки викладачі, але і працівники 
підприємства, які діляться своїм практичним досвідом. 

Відмінності дуальної і традиційної систем підготовки 
фахівців можна представити (див. табл. 1). 

Таблиця 1 
Відмінності дуальної і традиційної систем підготовки фахівців 

Дуальна система підготовки Традиційна система підготовки 

Скорочення аудиторних занять до 30% Велика частина навчання (до 70%) 
проходить в стінах навчального 
закладу 

Обсяг виробничої практики збільшений 
до 60–70% від обсягу навчального 
плану 

Виробнича практика складає всього 
25–30% часу навчання 

Виробнича практика заснована на 
індивідуальному підході і максимально 
наближена до реальних умов 
підприємства 

Виробнича практика не відповідає 
необхідним запитам підприємств-
роботодавців 

Придбання важливих практичних 
навичок за обраним профілем 
підготовки 

Навички описані в стандарті профілю 
підготовки 

Безпосереднє проходження практики на 
сучасному виробничому обладнанні 

Імовірність проходження практики на 
сучасному виробничому обладнанні 
становить біля 10% 

Ознайомлення з корпоративною 
культурою, робота в команді 

За короткий період практики 
неможливо познайомитися зі звичаями 
і традиціями підприємства 

Тематика курсових і дипломних 
кваліфікаційних робіт орієнтована на 
потенційні потреби підприємств-
роботодавців 

Тематика курсових і дипломних 
кваліфікаційних робіт не відображає 
специфіки виробництва 

 
Провівши аналіз різної літератури по дуальному навчанню, 

виявила досить велику кількість можливих переваг такої освіти. 
Сукупність можливих переваг: 

− великий відсоток працевлаштування; 

− висока ступінь мотивації до отримання знань; 

− відпрацьовуються практичні навички вирішення 
виробничих завдань; 

− максимальне наближення до запитів виробництва; 

− оцінювання стажиста безпосередньо потенційним 
роботодавцем; 
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− рання професійна орієнтація;  

− сприятлива адаптація до дорослого життя;  

− набуті вміння корпоративної відповідальності та роботи в 
колективі. 

Таким чином, на підставі всього сказаного вище, слід 
констатувати, що основна змістовна концепція дуальної системи 
професійної освіти базується на посиленні практичної 
спрямованості при підготовці фахівців через синтезування 
навчального та виробничого процесів, що істотно збільшує 
можливість професійної мобільності випускників навчальних 
закладів. Однак при реалізації дуальної підготовки слід пам'ятати 
про принципові зміни, необхідних при організації навчальної 
діяльності, необхідності адекватного інтегрування і чергування 
теоретичної і практичної складових під час всього періоду 
навчання. Крім того, дуальна система освіти, на мій погляд, є 
дієвим і гнучким механізмом, що дозволяє готувати 
висококваліфікованих фахівців, затребуваних в сучасних умовах 
ринкової економіки підприємствами різних сфер діяльності. 
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Результатом навчання здобувачів освіти має стати впевнене 
володіння навичками критичного мислення, самостійного пошуку і 
глибокого аналізу інформації. Тому матеріали, що розкривають 
сутність технологій розвитку критичного мислення, і дозволяють 
організовувати викладання математики з урахуванням 
функціональної грамотності, є досить актуальними.  

Важливим інструментом зовнішнього оцінювання якості 
освіти є міжнародні моніторингові дослідження PISA. Одним з 
головних показників якості знань і вмінь учнів в аспекті 
міжнародних порівняльних досліджень виступає функціональна 
грамотність. Результати українських учасників даних досліджень 
свідчать про недостатній рівень сформованості функціональної 
грамотності. Пріоритетами оцінювання є три напрямки: читацька 
компетентність, математична грамотність, природничо-наукова 
грамотність. 

Безперечно, що математична грамотність молодого 
покоління є основою високого рівня математичної освіти на різних 
етапах навчання. Тому забезпечення математичної грамотності 
здобувачів освіти є першочерговим завданням у справі 
забезпечення високоякісної математичної освіти.  

Поняття математичної грамотності почало формуватися в 
кінці ХХ століття в дослідженнях Міжнародної асоціації оцінювання 
навчальних досягнень. 

Під математичною грамотністю розуміють здатність 
здобувачів освіти розпізнавати проблеми, що виникають в 
навколишньої дійсності і які можна розв’язати засобами 
математики, перекладати ці проблеми на мову математики, 
розв’язувати їх, використовуючи математичні методи,   
інтерпретувати отримані результати.  

Результати PISA-2018 в Україні показали, що учні вміють 
формулювати завдання, але не можуть правильно його 
інтерпретувати. Тому цілком зрозуміло, що для того щоб дитина 
могла вільно орієнтуватися в ситуації, пов’язаній зі стрімким 
зростанням інформації, в якій необхідно орієнтуватися і вміти її 
структурувати, необхідно розробляти спеціальні прийоми і методи, 
спрямовані на формування і розвиток критичного мислення. 

Як викладачі математики, ми розуміємо важливість розвитку 
математичної грамотності здобувачів освіти, бачимо нагальну 
потребу в розвитку здатності здобувачів освіти застосовувати 
отримані знання і вміння в життєвих ситуаціях або в професійній 
діяльності. 

Математична грамотність визначається як здатність людини 
розуміти роль математики в світі, в якому вона живе, 
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висловлювати обґрунтовані математичні судження і 
використовувати математику так, щоб задовольняти в сьогоденні і 
майбутньому потреби, властиві творчому, розсудливому 
громадянину. 

Одним з основних видів навчальної діяльності під час 
вивчення математики є розв’язання задач. У педагогічній 
літературі задача розглядається як проблемна ситуація з явно 
заданою метою, яку необхідно досягти. 

Під задачею з практичним змістом розуміють математичну 
задачу, зміст якої розкриває застосування математики в оточуючій 
дійсності, в суміжних дисциплінах, знайомить її з використанням в 
організації, технології та економіці сучасного виробництва, у сфері 
обслуговування, в побуті, при виконанні трудових операцій. 

Крім того, розв’язання задач практичного змісту здатне 
розвивати інтерес здобувача освіти до вивчення математики. Такі 
завдання змінюють організацію традиційного заняття. Вони 
вимагають уміння застосовувати накопичені знання у практичній 
діяльності. Як показує практика, одним з ефективних способів 
розвитку функціональної грамотності є практико – орієнтовані 
завдання. 

Практико-орієнтовані завдання – це завдання, які 
передбачають реалізацію всіх етапів методу математичного 
моделювання при розв’язанні. 

Виділяють три рівня практико-орієнтованих задач: рівень 
відтворення, рівень встановлення зв’язків, рівень міркування. 
Вибір рівня задачі зумовлений ступенем математичної підготовки 
здобувачів освіти. 

Крім того, такі задачі повинні містити питання різних типів – 
із вибором правильної відповіді, із короткою відповіддю (у вигляді 
числа, виразу, формули, слова) або з розгорнутою відповіддю у 
вигляді повідомлення. 

Розв’язання практичних завдань засобами математики, як 
правило, поділяють на чотири основні етапи: 

1. Аналіз умови задачі. Текст завдання формулюється 
описовою мовою. Успішність і правильність розв’язання задачі 
залежить від коректної постановки завдання та переліку наявних 
ресурсів. Здатність чітко сформулювати задачу необхідна фахівцю 
будь-якого профілю. 

2. Побудова математичної моделі задачі. Текст задачі 
перекладається математичною мовою: вводяться змінні, 
виконується пошук зв’язку між ними, який і записують у вигляді 
рівнянь, нерівностей або їх систем. 
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3. Розв’язання математичної моделі задачі. Відбувається 
аналіз побудованої математичної моделі. Якщо задача типова, то 
вона розв’язується за відповідним алгоритмом. В іншому випадку 
необхідно виконати пошук нового алгоритму. 

4. Інтерпретація розв’язання. Це переклад отриманого 
розв’язку задачі на вихідну описову мову. 

Успішна реалізація кожного з цих етапів вимагає від 
здобувача освіти здатності проаналізувати задачу і записати 
умову мовою математики. 

При систематичному використанні на заняттях з математики 
задач прикладного змісту, які розвивають функціональну 
грамотність, здобувачі освіти усвідомлюють: 

1. Універсальність математичних методів і їх роль у вивченні 
навколишнього світу. 

2. Методи побудови математичних моделей для описання 
процесів в різних галузях. 

3. Корисність набутих знань і навичок для застосування їх в 
альтернативних ситуаціях. 

4. Важливість оволодіння широким спектром комунікативних 
навичок. 

5. Корисність застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій. 

Таким чином, практико-орієнтовані задачі сприяють 
формуванню активної, самостійної позиції здобувачів освіти, 
розвивають дослідницькі, рефлексивні навички. Тому вважаю 
необхідним активно продовжувати роботу зі складання завдань 
типу PISA для розвитку математичної грамотності сучасних 
здобувачів освіти і знаходити розумний баланс між традиційними 
формами завдань і завданнями, які формують здатність особи до 
визначення й усвідомлення ролі математики в сучасному світі, 
уміння використовувати математику в особистих цілях і в 
суспільному житті. 
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ПЕРСОНАЛЬНИЙ БЛОГ ВИКЛАДАЧА ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ 
ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Новомлинська Д. С. 
Слов’янський енергобудівний технікум  

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Освіта має орієнтуватися на перспективи розвитку 

суспільства. А це означає, що в сучасній освіті необхідно 
застосовувати найновітніші інформаційні технології. Створення 
добротного інформаційного середовища є ключовим завданням на 
шляху переходу до інформаційного суспільства.  

Упровадження інноваційних моделей освітнього процесу 
передбачає вміння викладачів-предметників користуватися 
засобами новітніх інформаційних технологій. Суттєвим є не те, як 
багато діти знають, а як вони дізналися і що робитимуть надалі зі 
своїми знаннями. 

Блог – (веб-щоденник) це сайт, який є стрічкою записів 
(постів), які постійно доповнюються, сортируються за часом та 
датами. Його створювати набагато легше, ніж сайти, тому будь-
який викладач здатний на це. На ньому можна розміщувати текст, 
зображення, мультимедіа. Блог обов’язково містить можливість 
залишати коментарі тими хто його відвідує, а тому він є 
інтерактивним середовищем спілкування студентів та викладача. 
За допомогою цього сервісу викладач-предметник або класний 
керівник може збирати інформацію, анкетувати студентів або 
батьків, виконувати контроль знань, організовувати проєктну 
діяльність або проводити рефлексію після будь-яких заходів. Це 
ефективний засіб популяризації предмета або своєї діяльності. 

Сучасний викладач – не тільки грамотний фахівець, але й 
всебічно розвинена особистість. Від того, наскільки викладач буде 
цікавим своїм студентам, залежить успішність навчання. 

Інтеграція блогів в навчальний процес має, безсумнівно, 
потенційну перевагу в порівнянні з іншими електронними 
ресурсами: 

1. Простота використання і доступність. Використання блогів 
не вимагає від користувача спеціальних знань, дозволяючи 
оперативну публікацію будь-якої інформації (текст, графіка, аудіо- і 
відеофайли, анімація та ін.); зручний для читання і сприйняття 
інформації інтерфейс, який користувач налаштовує відповідно до 
своїх потреб. 

2. Ефективність організації інформаційного простору: 
організація персонального інформаційного простору користувача у 
вигляді щоденника (журналу), що дозволяє публікувати, зберігати, 
обробляти, передавати різну за виглядом і змістом інформацію та 
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здійснювати її пошук у всьому масиві даних; можливість створення 
спільнот, які можуть адмініструвати кілька людей, з 
персональними налаштуваннями доступу для авторів і 
коментаторів. 

3. Інтерактивність та мультимедійність: можливість 
створювати опитування і тести щодо необхідної тематики з 
миттєвою публікацією результатів; публікація анонсів, анотацій та 
дайджестів на будь-які матеріали та події блогосфери; 
використання тегів для оформлення та форматування документів, 
створення гіперпосилань тощо. 

4. Надійність та безпека: тільки власник ресурсу може 
вносити в нього нові записи; користувач може створити резервну 
копію вмісту блогу, заборонити перегляд незареєстрованим 
користувачам тощо. 

Використання блогів в освітній діяльності надає учасникам 
процесу ряд переваг і відкриває безліч цікавих можливостей: 

− доступ до матеріалів лекцій, презентацій, корисної для 
навчання інформації; 

− залучення батьків до участі в освітньому процесі; 

− інформування учасників блогу про заплановані події та 
заходи; 

− ведення дискусій на сторінках блогу і навчання студентів 
правилам ведення такої мережевої дискусії; 

− формування у студентів навичок безпечної поведінки в 
мережі Інтернет, культури спілкування; 

− організація виховної роботи. 
Практична значимість інтернет-блогу викладача полягає в 

наступному. 
По-перше, персональний блог викладача може допомогти 

вирішити завдання індивідуалізації змісту певного курсу програми 
предмету чи дисципліни. Саме через блог студентам з різним 
рівнем підготовленості можна запропонувати диференційовані 
завдання, а для зацікавлених студентів розмістити ряд завдань 
підвищеного рівня складності, додатковий матеріал, що поглиблює 
і розширює зміст заняття. Студентам, що з різних причин 
відстають в освоєнні програми, можуть бути запропоновані 
завдання тренувального характеру, завдання з поясненнями, 
коментарі до типових помилок, варіанти завдань для виправлення 
оцінок та ін. Крім того, подібна робота з сайтом допомагає 
перенести частину навчального часу в мережу Інтернет. 

По-друге, викладач будує заняття, орієнтуючись на студентів 
з різними типами сприйняття інформації. Робота впродовж заняття 
– швидке, динамічне переключення діяльності, і трапляється, що 



138 

студент не встигає охопити весь матеріал. Але якщо існує 
електронна версія матеріалів, які по закінченні заняття можна 
подивитися на сайті викладача, студент зможе сфокусувати увагу 
на самому ході заняття, на словах викладача та висловлюваннях 
одногрупників, і він буде працювати більш продуктивно. Крім того, 
ці матеріали важливі і для студентів, які з тих чи інших причин 
пропустили заняття. 

По-третє, блог викладача – це можливість додаткової освіти, 
оскільки в ньому можна розмістити посилання на ресурси мережі, 
в яких є матеріал, що дозволить вийти за межі програми та 
оволодіти додатковими знаннями з предмету. 

Також персональний блог дозволяє викладачеві 
реалізовувати дистанційне навчання, що є дуже важливим в 
сучасній освіті. 

Отже, інтеграція блог-технологій в навчальний процес 
неминуче стимулює інтерес та мотивацію до навчання, надає 
допомогу в засвоєнні знань, сприяє творчому пошуку та співпраці 
викладача та студента. 

Блоги покликані сприяти розвитку індивідуальних освітніх 
траєкторій: більшою мірою адаптувати зміст навчального 
матеріалу до індивідуальних особливостей студентів, рівня їх 
знань і умінь. 

Робота з матеріалами персонального блогу викладача 
дозволяє сучасному здобувачу освіти розвивати свій інтерес до 
досліджуваного предмета і розширювати кругозір, більш 
продуктивно засвоювати навчальний матеріал; перевіряти рівень 
своїх знань і умінь, використовуючи онлайн тести, тренажери і 
інтерактивні завдання; отримувати навички дистанційного 
навчання; підвищувати рівень ІКТ-компетентності. В цьому 
випадку можна говорити про те, що персональний ресурс 
викладача сприяє підвищенню якості освіти. 
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ТРАДИЦІЙНИЙ ТИЖДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН – 
АКТИВНИЙ МЕТОД ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ 

Перепелиця Н. Ю. 
Слов’янський енергобудівний технікум  

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Здобувачі освіти повинні володіти набором 

компетентностей, що забезпечують готовність до роботи в 
економічних умовах, які динамічно змінюються, можливість 
осмислено сприймати і критично оцінювати соціально-економічні 
процеси, прогнозувати їх розвиток, адаптуватися в них. У процесі 
підготовки фахівця чільну роль набуває орієнтація на розвиток 
його особистості та професійної культури, що дозволяє істотно 
полегшити процес адаптації в професійному середовищі. 

Тиждень будівельних дисциплін – традиційна форма 
позааудиторної діяльності, що дозволяє залучити всіх здобувачів 
освіти будівельної спеціальності до науково-пізнавальної та 
проєктної діяльності в залежності від їх інтересів і пізнавальних 
потреб. 

Тиждень будівельних дисциплін проводиться один раз на рік 
цикловою комісією з метою підвищення професійної 
компетентності викладачів у межах плану методичної роботи 
технікуму, а також для розвитку пізнавальної і творчої активності 
здобувачів освіти. 

Програма Тижня будівельних дисциплін включає наступні 
заходи: 

− виставки творчих робіт (макетів та пристроїв); 

− огляд-конкурс тематичних стінгазет;  

− олімпіади з будівельних дисциплін; 

− зустрічі зі спеціалістами з будівельної справи; 

− науково-практичні конференції; 

− конкурси «Що? Де? Коли?» «Брейн-ринг» «Твій вибір – 
будівельник»; 

− екскурсії на підприємства м. Слов’янська та 
м. Миколаївки. 

У нашому закладі освіти організація технічної творчості – це 
велика праця викладачів та здобувачів освіти. Виконуються, в 
основному, макети, які можуть бути використані в освітньому 
процесі. Професійну підготовку до роботи над створенням макетів 
здобувачі освіти отримують в гуртках технічної творчості. Усі 
кабінети спеціальних дисциплін обладнані роботами здобувачів 
освіти. При організації виставки технічної творчості виставляються 
кращі роботи. 
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Олімпіади з дисциплін спеціального циклу проводяться на 
основі освітніх програм, що реалізуються в нашому навчальному 
закладі. 

Науково-практична конференція – це захід, на якому 
здобувачі освіти представляють свої роботи й обмінюються 
думками з проблемних питань. 

Науково-практична конференція сприяє творчій активності, 
підвищує рівень наукових знань, професійного рівня, встановлює 
особисті контакти між викладачами технікуму і здобувачами освіти. 

Мета конференції – розробка загальних напрямів у вивченні 
та розвитку науки і техніки в будівельній галузі, навчання 
здобувачів освіти методам дослідження і методикою роботи з 
технічною та довідковою літературою. 

Конкурси «Що? Де? Коли?» «Брейн-ринг», «Твій вибір – 
будівельник», є завершальним і кульмінаційним заходом тижня 
будівельних дисциплін. 

Основні цілі конкурсу: 

− підвищення інтересу до вивчення спеціальних дисциплін, 

− активізація процесу оволодіння практичними навичками,  

− виховання любові до обраної професії. 
Конкурс спрямований на підвищення якості професійної 

підготовки майбутніх фахівців, перспективного вдосконалення їх 
професійної компетентності, реалізації творчого потенціалу 
учасників. 

Основними принципами конкурсу є інформаційна 
відкритість, справедливість, партнерство та інновації. 

Оцінка конкурсних завдань здійснюється за системою 
критеріїв, розробленою журі конкурсу. 

Навчальні екскурсії дають здобувачам освіти загальне 
уявлення про сучасні будівельні матеріали та технології 
будівельного виробництва, знайомлять їх зі структурою 
підприємства та специфікою роботи на ньому. 

Можна зробити висновок: тиждень будівельних дисциплін є 
дієвим засобом формування мотиваційної готовності здобувачів 
освіти до роботи за професією. Досвід успіху має для молодої 
людини величезну життєву значимість, він переконується у власній 
компетентності, здатності вирішувати складні професійні завдання 
в екстремальних умовах змагання, що зміцнює його почуття 
самоповаги і служить підставою для поваги його зі сторони не 
тільки однолітків, але і батьків, і педагогічного колективу. 

Сама участь в заходах збагачує здобувачів освіти новими 
практичними навичками, теоретичними знаннями, надає їм 
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упевненість у своїй майстерності та відкриває перспективи для 
подальшого професійного зростання і творчості. 
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ НА 
ЗАНЯТТЯХ ДИСЦИПЛІН СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ 

Пєшкова Л. А. 
Слов’янський енергобудівний технікум 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Український патріотизм – це не пасивно-споглядальне 

явище, а діяльна й активна позиція у ставленні до проблем свого 
народу, Батьківщини і держави. Він невіддільний від почуття 
громадянської відповідальності за долю країни, за її майбутнє. 

Сьогодні бути українським патріотом означає: 
По-перше – бути свідомим, освіченим, моральним і активним 

громадянином України, піклуватися про інтереси та історичну 
долю країни, її міжнародний авторитет. 

По-друге – з повагою ставитись до історичного минулого 
українського народу, до його мови, традицій, звичаїв і обрядів, до 
героїчних подвигів предків, берегти пам’ять про них. Адже героїзм 
є найвищим критерієм українського патріотизму і національної 
свідомості. 

По-третє – палко любити Україну, виявляти готовність 
заради неї на самопожертву, самовіддано захищати її від 
зовнішніх та внутрішніх ворогів, сумлінно працювати для 
примноження здобутків української економіки, науки, культури і 
спорту. 

У патріотичному вихованні важливо правильно пов'язувати 
минуле і сучасне нашої країни, утверджуючи наступність кращих 
традицій поколінь. Якщо сильніше молодь буде відчувати зв'язок 
часу, минулого і майбутнього, зв'язок своїх особистих інтересів з 
інтересами Вітчизни, якщо більш здатна вона буде сприймати все 
краще, що створене попередніми поколіннями, і прогресивне, що 
принесла свобода, то краще вона буде уявляти свою роль у 
здійсненні завдань розбудови України, то вищим буде ступінь її 
усвідомлення патріотичної відповідальності. 
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Заняття з Історії України не лише дають інформацію про 
історичні події, які відбувалися у різні епохи на українській землі, 
але й залучають студентів до вдумливого ознайомлення історії 
свого народу, порівняння різних поглядів на одні й ті ж історичні 
факти, самостійного пошуку відповідей на суперечливі питання 
української історії, розуміння власної ролі у творенні сучасної 
історії, що впливає на патріотичні почуття студентів.  

Значні можливості для патріотичного виховання студентів 
закладені у курсі Соціології. Виходячи з навчальної мети цієї 
дисципліни: розв’язання соціально-економічних і політичних 
проблем модернізації українського суспільства, реалізовувалася й 
виховна мета: стимулювання студентів до участі у суспільному 
житті, їх бажання зрозуміти й намагатися вирішити соціальні 
проблеми, бути активним громадянином-патріотом. Зважаючи на 
основні функції соціології, здійснюється культурно-просвітницька 
робота, студенти орієнтуються на прогностичну, управлінську 
діяльність.  

У процесі дослідження встановлено, що успішне 
формування рівня патріотичної вихованості студентів 
забезпечують такі педагогічні умови: орієнтація студентів на ідеал 
сучасного інженера, як носія, окрім фахових знань, умінь і навичок, 
рис громадянина-патріота; усвідомлення студентами виховних 
можливостей змісту соціально-гуманітарних дисциплін (комплект 
науково-історичних текстів, зміст яких відображає особливості 
наукової діяльності українських інженерів); забезпечення 
активності студентів у процесі вивчення соціально-гуманітарних 
дисциплін; готовність викладачів реалізувати виховний потенціал 
соціально-гуманітарних дисциплін щодо патріотичного виховання 
студентів.  

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 і, як результат, поширення СOVID-19 
та запровадження карантину.  

Без планомірного і цілеспрямованого впровадження 
українознавства, правознавства у систему освіти, починаючи з 
родини, дошкільних установ, загальноосвітньої школи і 
завершуючи всіма ланками середньої спеціальної та вищої освіти, 
неможливо реалізувати програму національно-державницького і 
патріотичного виховання. 
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Не можна виховати українського патріота за межами 
національної свідомості, без утвердження українськості, засвоєння 
національних символів, у тому числі і в мовній сфері. Синдром 
малоросійства, меншовартості засів дуже глибоко і передався 
навіть тим, хто народився вже не в радянській імперії, а в 
незалежній Україні й опанував державну мову. Звичним явищем у 
містах України є послугування студентів українською мовою на 
заняттях, а на перервах, після занять, у побуті багато з них 
переходять на російську мову чи суржик. У цьому винні сім’я, 
школа, атмосфера в суспільстві, усі щаблі влади. 

Формами роботи з питань національно-патріотичного 
виховання серед викладачів циклової комісії соціально-
економічних дисциплін є: 

1. Посилення державно-патріотичної спрямованості у 
викладанні загальноосвітніх предметів та дисциплін (відкрите 
заняття з історії України «Слов’янськ в часи АТО» (проведено у 
місцевому краєзнавчому музеї) викладач Пєшкова Л., із 
правознавства «Основи кримінального права» (проведено у 
місцевому музеї слов’янської поліції) викладач Ткачов О., із ОП і 
УД «Конфлікт та шляхи його вирішення» викладач Горбатова Н. 

2. Відзначення державних свят як способу піднесення 
національно-патріотичних почуттів студентів. 

3. Створення сценаріїв та проведення заходів, присвячених 
визначним особистостям, подіям, датам вітчизняної історії 
(Революція Гідності, День жалоби за Небесною сотнею, День 
Соборності). 

4. Екскурсійно-туристична робота (розробка екскурсійних 
маршрутів, схем історичних та пам’ятних місць міста, району, 
області, України) викладач Шевельов В. (конкурс – «Слов’янськ з 
ХVІІ по ХХ століття»). 

5. Проведення зустрічей з діячами сучасної культури, 
мистецтва, науки, видатними спортсменами міста, 
представниками силових структур (поліція, МНС, в/ч 3035). 

6. 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 СЕБТ у захисті 
територіальної цілісності України), «Герої серед нас – 2» (внесок 
випускників СЕБТ у розбудову технікуму), участь у І, II, III 
регіональній студентській науково-практичній конференції 
«Українська революція – 100 років (1917–1921)». 

Отже, без любові до своєї Батьківщини, без утвердження 
патріотичної свідомості, ідеї нації як політичної спільноти, 
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об’єднаної історичною долею, державною мовою, інститутом 
громадянства, без визнання гідності людини й цінності людської 
особистості як ключового елемента права, без продукування й 
культивування системи ціннісних орієнтацій загально-
цивілізованого характеру у сфері не лише культури, освіти, науки, 
але й економіки та політики, годі сподіватися на динамічну 
трансформацію української патріотичної молоді в суспільстві. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 
Сафронова Г. В. 

Автотранспортний коледж 
ДВНЗ «Криворізький Національний Університет» 
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна 

Система професійної та вищої освіти України покликана 
забезпечити організацію освітнього процесу з підготовки 
освічених, висококваліфікованих фахівців 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 [1–3]. 

Аналіз останніх джерел і публікацій показав, що 
концептуальні науково-педагогічні засади інноваційних технологій 
підготовки фахівців розробляли О. Андреєв, В. Биков, 
М. Євдокимов, Т. Зайченко, В. Кухаренко, Л. Лебедик [1–3], 
В. Олійник, Є. Полат, П. Стефаненко, В. Стрельніков [4–8], 
А. Хуторськой, Б. Шуневич. Організаційно-педагогічні засади 
інноваційної професійної підготовки майбутніх фахівців за 
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економічним, гуманітарним, військовим напрямами у вищій школі 
висвітлено у працях М. Гайдук, В. Жулкевської, О. Кареліної, 
В. Лукіна, О. Птахіної, О. Хмель та ін. 

Теоретико-методологічне підґрунтя дослідження щодо 
оптимізації підготовки фахівців становлять праці Ю. Бабанського, 
В. Беспалька, О. Молчанюк, М. Поташника, щодо управління 
навчальною діяльністю студентів – В. Андреєва, Т. Дмитренко, 
В. Костіної, Н. Тализіної, К. Яресько. Однак, нами не виявлено 
фундаментальних праць з проблеми професійної підготовки 
майбутніх фахівців з використанням інноваційних технологій. 

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 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 підготовка фахівців 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 підготовка 
фахівців 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. 
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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 [4]. 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 підготовки фахівців 
спрямовано на формування їхньої особистості, їхній розвиток, 
виховання, становлення конкурентоздатних фахівців. Цілі 
дидактичної системи підготовки майбутнього фахівця, яка 
відповідає рівню закладу освіти, визначаються відповідно моделі 
фахівця, визначеної в освітньо-кваліфікаційній характеристиці. 

Метод – «серцевина» навчального процесу, ланка, що 
пов’язує запроєктовану мету і кінцевий результат. Методами 
навчання вважається система спільних дій викладача і суб’єктів 
підготовки фахівців, 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 [4]. 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 
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навчальний курс, який включає інноваційні ресурси, засоби 
спілкування, систему тестування, систему адміністрування. 

Отже, не існує єдиної загальноприйнятої позиції щодо 
класифікації засобів підготовки фахівців 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. 

Отже, аналіз особливостей професійної підготовки 
майбутніх фахівців дозволяє дійти висновку, що умови підготовки 
фахівців 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 підготовки фахівців на основі інновацій, сприяють 
їхньому подальшому професійному становленню і зростанню. 
Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців, а також 
з’ясовані особливості дидактичної системи підготовки фахівців з 
використанням інноваційних технологій на рівні взаємодії 
викладача і студента слід розглядати як основу для обґрунтування 
педагогічних умов оптимізації системи підготовки майбутніх 
фахівців на основі інноваційних технологій. 
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Глобальні економіко-технологічні зрушення, впровадження 
інноваційних та інформаційних технологій, євроінтеграційні 
процеси, потреби ринку праці як окремих регіонів, так і в країні в 
цілому висувають нові вимоги до підготовки фахівців та інших 
компетентностей. У таких умовах підготовка здобувачів за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста потребує 
суттєвої модернізації та підтримки. 

У вересні 2017 року, із ухваленням Закону України «Про 
освіту» для технікумів і коледжів, передбачений окремий складник 
освіти – фахова передвища освіта, який перетворив технікуми, 
коледжі та прирівняні до них училища із закладів вищої освіти на 
заклади передвищої освіти. У статті 16 Закону «Про освіту» 
надано тлумачення фахової передвищої освіти: фахова 
передвища освіта спрямована на формування та розвиток 
освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність особи до 
виконання типових спеціалізованих завдань у певній галузі 
професійної діяльності, пов’язаних з виконанням виробничих 
завдань підвищеної складності та/або здійснення обмежених 
управлінських функцій, що характеризуються певною 
невизначеністю умов та потребують застосування положень і 
методів відповідної науки, і завершується здобуттям відповідної 
освітньої та/або професійної кваліфікації. 
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Із прийняттям 6 липня 2019 р. Закону України «Про фахову 
передвищу освіту», визначено порядок, умови, форми та 
особливості здобуття фахової передвищої освіти, також цей Закон 
регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації 
конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків 
фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього 
права. Закон передбачає функціонування фахової передвищої 
освіти, основу якого становитимуть фахові коледжі, в які буде 
трансформовано більшість нинішніх коледжів та технікумів. 
Основним результатом діяльності фахових коледжів стає 
підготовка фахового молодшого бакалавра – замість нинішнього 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

Найважливішою особливістю підготовки фахових молодших 
бакалаврів стає незаперечна орієнтація на практичну діяльність в 
умовах сучасних виробництв і сфери послуг, на потребу ринку 
праці. Головний пріоритетом має бути готовність до виходу на 
ринок праці, на якому дедалі більше відчувається брак молодих 
кваліфікованих фахівців середньої ланки. 

Актуальність розвитку критичного мислення особистості 
зумовлена інтенсивними соціальними змінами, за яких виникає 
необхідність у її пристосуванні до нових політичних, економічних 
та інших умов, у вирішенні нею проблем, значна частина яких 
непередбачувана. Становлення інформаційної цивілізації, 
демократичний поступ країни визначають важливість критичного 
мислення для вітчизняної освітньої системи. Адже критичне 
мислення є не тільки наслідком демократії, а й важливим 
чинником її формування. На думку О. Тягла, здатність людини 
критично мислити забезпечує систематичне вдосконалення 
процесу і результатів розумової діяльності на основі критичного 
аналізу, розуміння та оцінки. Учений трактує критичне мислення як 
активність розуму, спрямованого на виявлення й виправлення 
своїх помилок, точність тверджень і обґрунтованість міркувань. 

Одним із завдань програми з правознавства є вироблення 
вмінь у здобувачів освіти застосовувати на правовому матеріалі 
критичне мислення, аналіз, синтез, оцінку, рефлексію, уміння 
спілкуватись, дискутувати тощо. 

Метою сучасного заняття стає вже не нагромадження знань, 
а пошукова діяльність, спрямована на формування умінь та 
навичок щодо орієнтації в інформаційному просторі. Нового 
звучання набуває не стільки констатація проблеми, скільки 
доцільність та шляхи її розв'язання. А відтак нового акценту 
заслуговує співпраця на уроці викладача і здобувача освіти, що 
будують свою навчально-пізнавальну діяльність. 
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На викладача покладаються організаторські функції: як 
скерувати роботу, у яке русло направити думки, що необхідно для 
розуміння, навчити здобувача освіти думати під час отримання 
знань та застосовувати їх у новій навчальній ситуації. 

Таким чином, серед інноваційних методик і технологій 
критичне мислення посідає чільне місце. 

Освітня технологія розвитку критичного мислення у процесі 
навчання здобувача освіти – це сукупність різноманітних 
педагогічних прийомів, які спонукають здобувачів освіти до 
дослідницької творчої активності, створюють умови для 
усвідомлення ними матеріалу, узагальнення одержаних знань, 
спрямованих на розвиток самостійного свідомого мислення. 

Використання даної технології допомагає викладачу 
готувати молодих фахівців нового покоління, які вміють 
розмірковувати, взаємодіяти між собою, спілкуватися, чути і 
слухати інших, які вміють постійно відчувати свою успішність. 

Викладач на таких заняттях має не домінуюче становище, 
його голос стає рівноправним. Він не є тією людиною, що дає 
готові знання, а є тим, хто допомагає оволодіти ними самостійно. 

Технологія критичного мислення допомагає здобувачу освіти 
не тільки оволодіти певним обсягом знань, а й сприяє розвитку 
його особистості, навчає того, як у подальшому житті 
використовувати набутий ними досвід для розв’язання власних 
проблем, а також досягнення, зазначеної в Преамбулі Конституції 
мети – гідного рівня життя. 

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:  

1) робити логічні умовиводи;  
2) приймати обґрунтовані рішення;  
3) давати оцінку позитивних та негативних рис як отриманої 

інформації, так і самого розумового процесу;  
4) спрямовувати зусилля на результат. 
Критичне мислення – це процес аналізу, синтезування й 

обґрунтування оцінки достовірності цінності інформації; 
властивість сприймати ситуацію глобально, знаходити причини і 
альтернативи; здатність генерувати чи змінювати свою позицію на 
основі фактів й аргументів, коректно застосовувати отримані 
результати до проблем і приймати зважені рішення – чому 
довіряти та що робити далі. 
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Критичне мислення – це здатність ставити нові запитання, 
випрацьовувати різноманітні аргументи, приймати незалежні та 
продумані рішення. 

Мета критичного мислення полягає у встановленні 
об’єктивної істини. 

Із метою розвитку критичного мислення здобувачам освіти 
пропонується керуватися такими засадами викладання основ 
правознавства: 

− по-перше, формування стійкого пізнавального інтересу до 
дисципліни (предмету) вцілому, і галузей права, передбачених 
навчальною програмою, шляхом актуалізації матеріалу, 
мотиваційної діяльності, практичного застосування набутих знань; 

− по-друге, розвиток правової культури і правосвідомості у 
здобувачів освіти у процесі проблемного, дослідницького, 
евристичного дослідження галузей права на заняттях із 
правознавства; 

− по-третє, створення умов для розвитку навичок 
самостійного здобуття юридичних знань для розв’язання 
практичних завдань, застосування їх у конкретних життєвих 
ситуаціях, в трудовій діяльності з метою досягнення гідного рівня 
життя, на потребу ринку праці тощо. 

Шляхи реалізації технології критичного мислення: 
проблемно-пошуковий, дослідницький методи, інтерактивний, 
інформаційно-пошуковий, традиційні методи. Наприклад прийом 
кубування, що спонукає здобувачів освіти виконувати набір дій: 
всебічний аналіз, формулювання думки, переконливість суджень. 
Також можливо застосовувати інтерактивне конспектування або 
написання п’ятихвилинного есе, який можна використовувати для 
підведення підсумків заняття, щоб здобувачі освіти впорядкували 
свої думки, а викладач спланував наступне заняття. 

Література 
1. Технології розвитку критичного мислення учнів / Кроуфорд А., Саул В., 

Метьюз С., Макінстер Д. ; наук. ред., передм. О. І. Пометун. Київ : Вид-во «Плеяди», 
2006. 220 с. 

2. Критическое мышление на основе элементарной логики : учебное 
пособие / А. В. Тягло и др. Харьков, 2001. 210 с. 

3. Про фахову передвищу освіту : Закон України від 06.06.2019 р. № 2745-
VII. Дата оновлення: 20.03.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-
19#Text (дата звернення: 23.09.2020). 

4. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Дата оновлення: 
24.06.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 
23.09.2020). 

 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text


152 

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ КОМПЕТЕНТНІСНОГО 
СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ 

Ткачова Є. В. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Сьогодні найбільш продуктивними й перспективними є 

технології, що дозволяють організувати освітній процес із 
урахуванням професійної спрямованості навчання, а також із 
орієнтацією на особистість студента, його інтереси. Використання 
мультимедійних технологій має чимало переваг перед 
традиційними методами навчання. Окремі аспекти професійної 
підготовки майбутнього вчителя музики розглядаються в роботах 
Л. Афонченко (комплекс музично-дидактичних знань і вмінь), 
В. Алехіної (нетрадиційний підхід до реалізації цілісної панорами 
музичного мистецтва), Л. Арзибової (кольоромузична методика 
вивчення навчального матеріалу з програми «Музика»), 
В. Горбенко (інструментальна підготовка майбутнього вчителя 
музики).  

Професійна компетентність майбутнього вчителя музики – 
це системна єдність професійних знань, умінь, досвіду, 
особистісних властивостей і якостей, уміння організувати свою 
діяльність, пошук рішень, удосконалення професіоналізму й 
володіння відповідними до своєї предметної лінії 
компетентностями. Професійна діяльність учителя музики 
проходить у тісному взаємозв’язку сфер мистецтва, освіти й 
культури, що обумовлюється специфікою музичної освіти. У цьому 
зв’язку становлення й розвиток професійної компетентності 
майбутнього вчителя музики прямо залежать від наявності 
відповідних до предметної галузі знань, умінь, досвіду й володіння 
професійними компетентностями. 

Стрімкий розвиток електромузичного обладнання зобов’язує 
вчителя музики, окрім гри на традиційних інструментах, навчатися 
так само грі на електромузичних інструментах, вивчати 
особливості їх роботи, можливості застосування в педагогічному 
процесі. До електромузичного обладнання можна віднести 
периферійні обладнання для роботи з музичною інформацією, 
таких як мікшери, мікрофони, різного роду перетворювачі звуку, 
підсилювачі, акустичні системи та ін. 

Майбутній учитель повинен усвідомлювати, що 
мультимедійні технології – це велика галузь знань, що інтегрує 
елементарну теорію музики, сольфеджіо, ансамбль, оркестр, 
вокальне мистецтво, аранжування, читання оркестрових партитур, 
інструментування й можливості сучасних комп’ютерних технологій. 
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Таким чином, володіння новими технологіями й сучасними 
музичними інструментами дозволить майбутньому вчителю музики 
вдосконалювати свою професійну компетентність. 

При використанні мультимедійних технологій на заняттях 
студент зацікавлюється навчальним процесом. Це особливо 
важливо при порівнянні із традиційними формами навчання, при 
яких студент пасивний. Мультимедійні технології можуть бути 
використані на всіх етапах заняття: при перевірці домашнього 
завдання, поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, 
контролі. При вивченні нової теми можна провести лекцію із 
застосуванням мультимедійної презентації, що дозволить 
акцентувати увагу студентів на окремо важливих моментах 
навчальної інформації. 

Вважаємо, що використання мультимедійних технологій не 
витисне базовий навчальний процес, однак може стати його 
ефективним доповненням, тому що мультимедійні технології 
поєднують у собі знання музичних теоретичних і практичних 
дисциплін. Важливо, що мультимедійні технології відкривають 
майбутньому вчителю музики нові можливості не тільки для 
одержання знань, але й для створення навчального контексту.  
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ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДІ 
ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

Хохлова Т. Ю. 
Слов’янський енергобудівний технікум 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
У сучасній педагогічній науці питання про пошуки нових 

більш ефективних технологій та дієвих методів навчання завжди 
стоїть на першому місці. Особливого значення це питання набуло 
упродовж останнього року. Пандемія COVID-19 призвела до 
переосмислення вимог до всіх освітніх процесів. Як наслідок – 
виникнення нових рекомендації щодо організації освітнього 
процесу: дистанціювання, мінімізація безпосереднього фізичного 
контакту, запровадження гнучкої структури навчального року тощо 
[5]. Поєднання цих вимог із класичним варіантом навчання 
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найбільш природньо реалізує змішане навчання, що поєднує в 
собі властивості як традиційного, так й дистанційного навчання. 

Загалом, широковідомий на сьогоднішній день термін 
«змішане навчання» можна вважати відносно «молодим», оскільки 
широкого застосування він почав набувати лише після публікації у 
2006 року «Довідника змішаного навчання», авторами якого були 
Кертіс Дж. Бонк і Чарльз Р. Грем. Хоча слід нагадати, що сама ця 
технологія навчання з’явилась як альтернатива навчанню під 
керівництвом інструкторів у 1960-х роках на мейнфреймах та міні-
комп’ютерах. Основною перевагою, яку пропонує змішане 
навчання, є масштаб, тоді як один викладач може навчити 
відносно велику кількість людей. Саме поняття «змішане 
навчання» (Blended Learning) вперше було створено та введено до 
лексикону американським Interactive Learning Center, у  
1999 році [3]. 

Наразі проблематику змішаного та майже нерозривно 
пов’язаного з ним дистанційного навчання у своїх роботах вивчали 
Дж. Мунен, В. Демкин, В. Гнезділов, І. Ільїна, О. Кіріленко, 
М. Коваль, Н. Муліна, В. Маняхіна, Е. Новікова, Н. Телешева, 
І. Холодкова, П. Підкасистий, С. Шокалюк, Р. Шульміна та ін. 
Серед вітчизняних науковців найбільш значущих результатів досяг 
В. Кухаренко. 

Найбільш точним, на мою думку, є означення, яке навів для 
цього терміну Є. Полат. Дистанційне навчання – взаємодія 
вчителя та учнів між собою на відстані, що висвітлює всі 
притаманні навчальному процесу компоненти (мета, зміст, методи, 
організаційні форми, засоби навчання) специфічними засобами 
Інтернет-технологій [1]. Ця взаємодія відбувається онлайн, за 
допомогою широкодоступних сучасній людині інтернет-технологій. 

У більшості випадків таке навчання має форму 
дистанційного навчального курсу. Тобто, спільними рисами з 
очним навчанням дистанційні заняття мають заплановану 
програму та структуровану систему надання інформації. Такі 
дистанційні курси мають трирівневу структуру. Перший рівень – 
навчання за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ) із використанням комп’ютеру або смартфону. У цьому 
випадку студент самостійно вирішує поставлені перед ним задачі. 
На другому рівні відбувається взаємодія безпосередньо з 
викладачем. Знов таки, за допомогою інформаційно-
комунікаційних технологій. Третій рівень являє собою процес 
співробітництва з провідними експертами досліджуваної галузі або 
спеціальності, за допомогою ІКТ. 
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Поєднання дистанційного навчання з традиційним можливо 
описати за допомогою такого словосполучення як «освітня суміш». 
Створення «освітньої суміші» – це етап, коли у традиційну модель 
освіти додаємо компоненти дистанційного навчання, які вирішують 
деякі певні проблеми, що постали як перед викладачем, так й 
перед здобувачем освіти. Після цього відбувається «збільшення» 
цієї самої «суміші» – процеси протікання змін, але без будь-яких 
кардинальних перетворень. До таких процесів можна віднести такі 
відносно прості процеси як пошук додаткового матеріалу в 
Інтернеті або отримання доступу до лекцій з певного предмету або 
дисципліни в онлайн режимі. Й нарешті модифікація «суміші» – 
слухачі лекцій з часом перетворюються на тих, хто має самостійно 
вирішувати завдання у потрібний час. Саме ця можливість й 
з'являється у здобувачів освіти завдяки розвитку ІКТ. 

Саме змішане навчання має змогу об’єднати всі ефективні 
інструменти очного та дистанційного навчання в необхідних 
пропорціях, що найкраще підходять до конкретної навчальної 
ситуації. Традиційне навчання здатне ліквідувати недоліки 
дистанційних занять, і навпаки, онлайн освіта повністю виключає 
проблеми очного навчання. 

Із аналізу вище наведеної інформації можна говорити про 
те, що майже найбільш важливе місце в системі дистанційного 
навчання належить самостійній роботі студентів. Тому організації 
саме цього виду роботи слід приділяти особливу увагу. Це 
положення стосується не тільки дисциплін, які мають професійне 
спрямування. Оскільки сучасний фахівець має бути гармонійно 
розвиненою особистістю, то слід спиратись на ті системи та 
моделі організації, які дозволяють отримувати збалансовані 
інформацію та навички. 

Наприклад, В. Шейко пропонує базову модель організації 
самостійної роботи студентів у системі дистанційної освіти. 
Модель складається з п’яти етапів, кожен із яких має свою 
специфіку організації та змісту діяльності: 

− підготовчий етап; 

− пропедевтичний етап; 

− теоретичний етап; 

− навчально-практичний етап; 

− звітно-практичний етап. 
На першому етапі здійснюється підготовка до самостійної 

роботи, розробляється координаційний план самостійної роботи 
студентів: бюджет вільного часу на самостійну роботу студентів, 
щотижневий графік самостійної роботи, тематичний план 
самостійної роботи, рекомендації щодо роботи з літературою, 
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комп’ютером, аудіо- та відеоносіями. На другому етапі робота 
спирається на навчальну програму з використанням навчального 
фільму, який вводить студентів у вивчення курсу та основних 
рекомендацій щодо роботи з курсом. На третьому етапі 
використовуються підручники, додаткова література, оглядовий 
курс лекцій, дається методичний коментар до практичної 
діяльності з курсу. На четвертому етапі використовуються 
хрестоматії, практикуми, збірники вправ, відбувається 
самоконтроль засвоєння знань. На п’ятому етапі передбачено 
виконання письмових робіт: рефератів, контрольних, курсових 
робіт, здійснюється конспектування, анотування додаткової 
літератури. 

Таким чином, така базова модель може бути основою для 
розробки моделі організації самостійної роботи в контексті 
використання елементів дистанційного навчання у передфаховому 
закладі вищої освіти. Така модель розуміє під собою певні 
проблеми дистанційного навчання, які нейтралізуються за 
допомогою змішаної форми вивчення матеріалу. Змішані підходи 
до навчання виявилися одними з найпопулярніших технологій 
сьогодення, тому що дозволяють скористатися гнучкістю і 
зручністю дистанційного курсу та перевагами традиційного  
класу [2]. 

Загалом можна виділити наступні причини використання 
змішаного навчання: високий педагогічний рівень, доступ до знань, 
соціальна взаємодія, персональна дія та мотивація, економічна 
ефективність, простота перегляду інформації та контролю [4]. 

Отже, у наведеній статті мною було розглянуто особливості 
змішаного навчання та засади, що не тільки дозволяють за 
сучасних умов його використання під час навчального процесу у 
передфаховому закладі вищої освіти, але й певним чином 
рекомендують такі зміни навчального процесу. Зокрема, такі 
позитивні властивості як забезпечення високого педагогічного 
рівня та вільного доступу до навчальної інформації, розвиток 
соціальної взаємодії здобувачів освіти, наявність персональної 
мотивації та економічна ефективність роблять змішане навчання 
певним фаворитом за умови нестабільної роботи навчальних 
закладів в умовах пандемії COVID-19. 
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ НА ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ 
Шевченко Е. О. 

Слов’янський енергобудівний технікум 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Одним із головних питань охорони здоров’я та фізичного 
виховання в Україні є проблема погіршення здоров’я населення, а 
особливо молоді. Сьогодні більшість немовлят народжуються вже 
з патологіями. Саме тому, край важливим завданням держави та 
батьків є укріплення здоров’я студентської молоді через фізичні 
вправи, заняття спортом та закалювання організму. 

Окрім незадовільного екологічного стану та звичного 
малорухомого образу життя, важливим фактором даної ситуації є 
низький рівень фізичної культури та спорту серед молоді та, 
скоріш за все, їх батьків. Фізичне виховання призначене 
укріплювати здоров’я студентів, сприяти збалансованому розвитку 
їх особистості, готувати молодь до подальшої роботи.  

У сучасних умовах всеосвітній та гармонійний розвиток 
молоді є важливо необхідним. Фізичне закалювання є невід’ємною 
складовою гармонійного розвитку молодої людини, є, у свою 
чергу, запорукою майбутнього країни. Одним із напрямів, який 
впливає на стан здоров’я, є активно-спортивний спосіб життя, який 
має особливе значення для молоді. Тому заняття спортом стають 
умовою та невід’ємною частиною гармонійного і повноцінного 
життя [1, с. 15]. 

На основі вище зазначеного, я вважаю, що у навчальних 
закладах мають багато уваги приділяти саме фізичному 
вихованню. У цьому віці студентам необхідно прив’язати любов до 
спорту, залучати їх до активного та здорового способу життя. 
Саме з цією метою, у навчальній програмі викладачів фізичної 
культури та фізичного виховання заплановано дуже багато різних 
спортивних заходів, змагань: у технікумі працюють по декілька 
спортивних секцій, які студенти відвідують безкоштовно. Молодь із 
задоволенням ходить на ці заходи, щоб весело та з користю 
проводити час разом із однокурсниками. Це здружує, заводить, 
підбадьорює, активізує студентів на добрі справи. А якщо за 
участь у спортивних змаганнях ще й отримують відзнаку – це 
непередавані відчуття!  

Фізична підготовленість є важливим чинником розвитку 
особистості. Спорт не тільки розвиває фізичне тіло, але й впливає 
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на моральні якості, вольову та емоційну сфери студентів. Гадаю, 
не потрібно розповідати про користь спорту для здоров’я?! Фізичні 
вправи впливають не тільки на окремий орган, а на весь організм 
вцілому через нервову систему. Тому навіть при незначному 
фізичному навантаженні, людина одразу помічає зміни, які 
відбуваються у більшості органах та системах: під час бігу 
покращується насичення тканин киснем, в діяльності серцево-
судинної системи помічається збільшення ударного об’єму серця, 
органи і тканини отримують більше насиченої киснем крові за 
одиницю часу. Систематичні заняття фізичними вправами 
впливають на помітні зміни в обміні речовин, покращується 
здоровий апетит та функції шлунково-кишкового тракту. Також, під 
впливом довготривалого заняття лікувальною фізкультурою, 
нормалізується кислотність кишечника. Варто зазначити, що 
систематичні заняття фізичною культурою позитивно впливають 
на організм як здорової, так і хворої людини, звичайно, за умов 
вірно підібраних фізичних вправ (відповідно захворюванню) та 
правильного харчування. 

Мій власний викладацький практичний досвід показує, що 
студенти, які систематично займаються фізичною культурою, 
проявляють більшу активність, в них формується певний режим 
дня, спостерігається соціальний розвиток та більш високий 
життєвий тонус [3, с. 61]. У цієї категорії студентів більшою мірою 
проявляється відповідальність, почуття обов’язку, сумлінність до 
занять, зібраність. Вони успішніші у подальшій праці, яка потребує 
систематичної напруги організму, їм легше дається самоконтроль і 
спорт стає ефективним засобом фізичного виховання. Але велика 
відповідальність лягає на батьків, які ще змалечку мають 
прив’язати любов до спорту та пояснювати дітям про важливість 
занять фізичними вправами, а ще краще – показувати на 
власному прикладі! 

Важливу роль у розвитку фізичної підготовленості молоді 
можуть і мають відігравати медичні працівники, засоби масової 
інформації, особливо телебачення [3, с. 18]. 

Отже, у процесі вивчення питання впливу спорту на 
сучасних студентів була виявлена проблема невизначеності цілей 
фізичного виховання для студентів технікуму, недостатнє 
пропагування здорового способу життя. Вважаю, що питання зараз 
дуже актуальне як на державному рівні, так і для кожного студента 
окремо. Заняття спортом сприятливо впливають на здоров’я 
людини, а для молоді це дуже важливий показник, все ж спорту 
приділяється недостатньо уваги у закладах фахової передвищої 
освіти. 
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Переосмислення ролі фізичної культури серед молоді, 
звичайно, сприяло б відчутному підвищенню користі для здоров’я 
та фізичної підготовки вцілому. Ця задача лягає на плечі батьків, 
викладачів та курівників фізичного виховання, а також на тренерів 
спортивних секцій та гуртків. 
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МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ З 
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА 

Карась О. Д. 
Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка 
м. Глухів, Сумська область, Україна 

Сучасний ринок праці потребує висококваліфікованих 
фахівців у всіх галузях, зокрема і в документознавчій. Для 
конкурентоспроможного документознавця поряд із фаховими 
знаннями набуває професійно-ділова та соціально-комунікативна 
компетенції, оволодіння якими передбачають знання мовних норм, 
мовного етикету, предметних і соціокультурних знань організувати 
й оптимізувати спілкування у сфері професійно-ділової взаємодії 
та за її межами. Отож, проблема методів формування 
мовленнєвої культури майбутніх бакалаврів професійного 
навчання із документознавства є актуальною. 

Досягти високого рівня мовленнєвої культури можна лише за 
умови вдосконалення змісту, форм, методів і прийомів навчання. 
Питання використання та систематизації методів навчання в 
освітньому процесі розглядаються в наукових працях дидактів і 
методистів: О. Біляєва, М. Вашуленка, С. Гончаренка, 
С. Карамана, Л. Кожуховської, О. Кучерук, І. Лернера, В. Онищука, 
М. Пентилюк, М. Скаткіна, С. Чавдарова та інших.  

Аналіз наукових підходів до тлумачення дефініції «методи 
навчання» констатує різноманітність його значень: складна 
педагогічна категорія, завдяки якій реалізуються всі функції 
навчання: освітня, виховна, розвивальна, спонукальна, 

http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journai/2010-08/10ivnfpg.pdf
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контрольно-корекційна (М. Пентилюк); система цілеспрямованих 
дій педагога й учнів (І. Лернер, М. Скаткін); об’єднана в одне ціле 
діяльність учителя й учнів, спрямована на засвоєння мовних 
знань, умінь і навичок, на організацію пізнавальної діяльності учнів 
(І. Олійник); спосіб досягнення навчальної мети, що передбачає 
єдність навчальної діяльності педагога й діяльності навчання 
здобувачів освіти (О. Кучерук). 

У підготовці фахівців вищої освіти науковці розглядають 
методи навчання як: сукупність прийомів, які використовуються 
викладачем для досягнення певної мети (Н. Остапенко); шлях 
пізнання, способи керівництва викладачем пізнавальної діяльності 
студентів (Л. Кожуховська, Г. Потапенко, О. Потапенко та інші); 
систему методичних прийомів, побудова яких визначається цілями 
навчання, загальнодидактичними принципами, характером 
навчального матеріалу й особливостями джерел навчальної 
інформації (С. Караман). 

Методи формування мовленнєвої культури визначаємо як 
систему взаємопов’язаних видів діяльності викладача й здобувачів 
вищої освіти, зокрема майбутніх бакалаврів професійного 
навчання із документознавства, що забезпечує удосконалення та 
розвиток мовленнєвих знань, умінь і навичок. 

Послуговуючись класифікацією методів Ю. Бабанського  
[4, с. 131], нами виокремлено такі групи методів формування 
мовленнєвої культури майбутніх бакалаврів професійного 
навчання із документознавства: комплекс методів організації та 
здійснення навчально-пізнавальної діяльності (лекція (проблемна, 
візуалізація), розповідь, пояснення, бесіда, спостереження над 
мовою, мовленнєві вправи, проєкти тощо), стимулювання 
навчальної діяльності (навчальна дискусія, опрацювання 
документів, пізнавальні мовленнєві ігри, компресія текстів 
офіційно-ділового стилю тощо), контролю (усний і писемний, 
самоконтроль і самооцінка).  

Розглянемо більш детально деякі методи організації та 
здійснення навчально-пізнавальної діяльності. 

Лекція дає можливість викладачеві подати в логічно 
систематизованій формі великий обсяг навчальної інформації 
компактно, що дозволяє зекономити час; допомагає викласти 
досить складну науково-навчальну проблему; навчає майбутніх 
бакалаврів професійної освіти мислити логічно, грамотно, чітко, 
аргументовано, що сприяє розвитку їх мовлення; розвиває уміння 
активно сприймати навчальну інформацію, при цьому виділяти 
головне та правильно оформлювати конспект. Під час проведення 
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лекції викладач повинен стати взірцем мовленнєвої культури для 
студентів. 

Однією з пріоритетних лекційних форм, які забезпечують 
розвиток професійно-комунікативних умінь і навичок студентів, на 
думку Т. Симоненко, є лекція-візуалізація, оскільки така форма 
сприяє більш успішному сприйняттю й запам’ятовуванню 
навчального матеріалу, основний зміст представлено з допомогою 
різноманітних знакових систем (презентацій, малюнків, графіків, 
схем тощо). «Візуалізація дає можливість використовувати крім 
слухового аналізатора ще й зоровий, спиратися на образне 
мислення, у результаті чого засвоюється до 65%  
інформації» [1, с. 59]. 

У проблемній лекції подаються суперечливі теоретичні 
концепції, а студенти повинні самостійно засвоювати знання. Вона 
активізує самостійний пошук студентів, творчу та дослідницьку 
діяльність. Викладач постійно звертається до студентів з 
проблемними питаннями, організовує проблемні ситуації, які 
збуджують думку, мобілізують до використання наявних знань для 
подальшого засвоєння нового матеріалу.  

Використання методу бесіди сприяє активізації розумової 
діяльності студентів, стимулюванню їхньої пізнавальної й 
мовленнєво-мисленнєвої діяльності. Запропонована викладачем 
система запитань, аналіз дидактичного матеріалу, спеціально 
дібраного для майбутніх бакалаврів професійного навчання з 
документознавства, дають змогу формувати й розвивати уміння 
студентів доходити висновків, систематизувати й узагальнювати 
їх. О. Решетілова наголошує, що метод бесіди «засвідчує 
індивідуальні особливості студента, розвиває такі якості, як 
креативність і самостійність, дозволяє проєктувати комунікативну 
діяльність студентів і сприяє розвиткові їхнього логічного 
мислення, збагаченню словникового запасу» [3, с. 100]. 

Усвідомлення майбутніми фахівцями із документознавства 
навчального матеріалу відбувається в процесі спостереження над 
мовним матеріалом. На заняттях з мовленнєвої культури викладач 
може добирати фахові тексти з документознавства, що дасть 
можливість здобувачам вищої освіти не лише формувати та 
розвивати інтелектуальні здібності (порівнювати, зіставляти, 
робити висновки, узагальнення, систематизувати результати 
дослідження) у процесі роботи з мовним та мовленнєвим 
матеріалом, але й поглиблювати знання з фахових дисциплін. 
Підтримуємо думку О. Кучерук, що організація спостережень над 
мовленням та мовою допомагає студентам «опановувати 
індуктивний спосіб мислення на основі зіставлення мовних явищ, 
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установлення зв’язків між ними з подальшим узагальненням і 
висновками» [2, с. 152]. 

Таким чином, оптимально дібрані методи формування 
мовленнєвої культури майбутніх бакалаврів професійного 
навчання з документознавства дають змогу досягти найвищого 
творчого рівня в розвитку мовленнєвої культури, фахових умінь і 
навичок, інших компетентностей мовленнєво-професійного 
удосконалення впродовж життя.  

Перспективи подальших досліджень убачаємо в детальному 
аналізі методів стимулювання навчальної діяльності, а саме 
навчальної дискусії, опрацювання документів, пізнавальних 
мовленнєвих ігор, компресії текстів офіційно-ділового стилю, 
спрямованих на формування мовленнєвої культури майбутніх 
педагогів професійного навчання з документознавства. 
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КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ 
Клімашевська Г. Р. 

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

Популярність застосування дистанційного навчання в 
освітньому процесі кожного року значно зростає. Необхідність 
застосування такого методу навчання пов’язана з різними 
факторами, він дає можливість навчатися тим, хто в силу певних 
причин не може відвідувати заклади освіти. 

Дистанційне навчання – це добре організована й 
контрольована самоосвіта з використанням комп’ютерної техніки й 
комунікаційних мереж [1]. Процес організації навчальної діяльності 
нікуди не дівається, просто з’являється інший спосіб зв’язку між 
суб’єктами освітнього процесу – учителем та його вихованцями. 
Навчання потрібно розробити максимально комфортним для учнів, 
тому що діти стикаються з великою кількістю складнощів: 
мінімальне спілкування, невміння впоратися зі стресом та 
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кількістю інформації, не можливістю застосування отриманих 
знань на практиці та ін. 

Мета нашого дослідження – дослідити переваги та недоліки 
дистанційного навчання в процесі викладання інтегрованого кусу 
«Я досліджую світ». 

«Я досліджую світ» – інтегрований курс, що вимагає від 
викладача високих навичок обробки інформації та обізнаності у 
природничих науках. Викладати такий курс непросто, а в умовах 
дистанційного навчання з’являються нові проблеми донесення 
інформації до школярів. Важливе значення під час дистанційного 
навчання залишається розвиток наскрізних умінь школярів: 

− вирішення проблем; 

− розвиток критичного, креативного, логічного мислення; 

− уміння співпрацювати; 

− ефективно спілкуватися; 

− керувати емоціями; 

− виявляти ініціативу; 

− оцінювати ризики та ухвалювати рішення; 

− читати вдумливо. 
Проаналізувавши досвід учителів початкових класів, можна 

узагальнити наступні переваги та недоліки застосування 
дистанційного навчання під час викладання інтегрованого курсу «Я 
досліджую світ.  

Переваги дистанційного навчання: 

− можливість навчатися у будь-який час;  

− можливість навчатися в будь-якому місці; 

− можливість навчатися у своєму темпі; 

− доступність нових навчальних матеріалів; 

− навчання в спокійній обстановці; 

− самостійність під час виконання практичних завдань; 

− заняття побудовані в інтерактивній формі, що дозволяє 
учням засвоювати навчальний матеріал більш ефективною [4]. 

Недоліки: 

− недостатній контроль над засвоєнням учнями 
одержуваних знань; 

− зведення навчального процесу до механістичних 
прийомів і методів; 

− неможливість формування повного уявлення про зміст 
навчального предмета; 

− низька якість інтернет-зв’язку; 

− санітарні норми; 

− обсяги та терміни здачі домашніх завдань;  
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− різноманітність інтернет-ресурсів; 

− психоемоційний та фізичний стан; 

− залучення батьків в освітній процес; 

− відсутність перевірки виконаних робіт; 

− відсутність поєднання декількох аналізаторів органів 
чуття; 

− широкі можливості для навчання онлайн є в дітей з сімей 
з високим доходом; 

− учні, які відставали від програми ризикують в умовах 
онлайн відстати ще більше; 

− зменшення живого спілкування та застосування 
колективних форм роботи [2; 5]. 

Ефективна реалізація інтегрованого курсу «Я досліджую 
світ» відбувається за допомогою різних вправ, але не всі в умовах 
дистанційного навчання можна доречно використовувати. Нижче 
зазначені вправи, які на думку вчительки Ганни Сокур, доречно 
застосовувати для отримання результату:  

1. Дослідження-розпізнавання, під час якого учні мають дати 
відповіді на запитання: «Що це? Яке це?». 

2. Обстеження за допомогою органів чуття: вивчення 
властивостей предмета на смак, запах тощо. 

3. Дослідження-спостереження, що є основою, яку необхідно 
закласти змалечку, щоб діти навчилися орієнтуватися у природі. 

4. Безпосереднє порівняння предметів за істотними та 
неістотними ознаками. 

5. Дослідження-пошук, що полягає у відповіді учнями на такі 
запитання: «Чому? Яка послідовність?» тощо. 

6. Прогнозування, передбачення наслідків («Яка тема 
нашого уроку?» тощо), особливо ефективно під час екологічних 
тем [3]. 

Європейські країни наразі також у освітньому процесі 
застосовують дистанційне навчання. У нашому досліджені ми 
зупинились на США; зазначений досвід може знайти свою 
реалізацію також під час під час викладання інтегрованого курсу 
«Я досліджую світ». Освітні департаменти всіх штатів не 
рекомендують навантаження більше ніж 45 хвилин на день для 
молодших школярів. Навчання сфокусовано на повторенні 
пройденого матеріалу і збагаченні шкільної програми тим 
досвідом, який можна отримати вдома – від спілкування з 
близькими до проведення спостережень за природою на  
вулиці [5]. 

Отже, дистанційна освіта – досить цікава та незвичайна 
форма навчання. Сьогодні вона поширена в багатьох країнах 
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світу. В Україні система дистанційної освіти не досконала, але з 
кожним роком вона покращується й розширюється. Будемо 
сподіватись, що успішний досвід дистанційного навчання інших 
країн буде використаний і в нашій країні.  
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ НА 
ЗАСАДАХ ІНТЕНСИВНОГО НАВЧАННЯ 

Бровко Л. В. 
Полтавський університет економіки і торгівлі 

м. Полтава, Полтавська область, Україна 
Організація інтенсивного навчання потребує 

переосмислення місця і ролі самостійної роботи майбутнього 
педагога. Сучасна практика закладів вищої педагогічної освіти 
показує, що велика частка майбутніх педагогів у процесі навчання 
займає споживацьку позицію, відповідальність за його результати 
перекладає на викладача. Аудиторне подання інформації 
традиційно має більшу вагу за домашню самостійну роботу 
майбутнього педагога. Проблема полягає у запровадженні 
інтенсивного навчання майбутніх педагогів, коли означена 
пропорція зміниться на користь їхньої самостійної роботи. 

Аналіз останніх публікацій показує, що дослідники звертають 
увагу на необхідність самостійної підготовки майбутніх педагогів за 
випереджуючим принципом не тільки до практичних і семінарських 
занять, а й до лекцій (Л. Копитіна [1], Л. Лебедик [1], М. Нікандров, 
С. Шапоринський, Є. Сковін, В. Стрельніков [2–5] та ін.). Під 
самостійною роботою розуміють будь-яку організовану 
викладачем активну діяльність майбутніх педагогів, яка 
спрямована на виконання поставленої дидактичної мети в 
спеціально відведений для цього час [1, с. 74–79; 2–5]. Самостійна 
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робота визначає динаміку розумової діяльності, характеризується 
рівнем протікання нервових процесів, розумовою працездатністю, 
швидкістю засвоєння знань, ступенем зосередженості уваги та ін.; 
індивідуально-психологічними особливостями майбутніх педагогів; 
спеціально розробленими прийомами і способами, організованими 
формами; мотиваційними чинниками. 

Після проведення планомірного попереднього пошуку, 
студент стає підготовленим до сприйняття нової навчальної теми 
на більш глибокому рівні, що дозволяє значною мірою зекономити 
навчальний час. Поняття «самостійна робота» майбутніх педагогів 
набуває принципово нового смислу, перетворюється в 
попередньо-пошукову дослідницьку роботу, важливість якої 
рівноцінна підготовчій роботі викладача. Вони із тих, кого 
традиційно навчають, перетворюються в тих, хто навчає і 
відповідає за якість своєї освіти.  

Принципова різниця технології інтенсивного навчання від 
традиційної полягає в тім, що паралельно з викладачем студент 
працює над вивченням нового матеріалу у ролі дослідника, а не як 
пасивний репродуктор отриманої інформації, він на доступному 
йому рівні вирішує наукову проблему.  

Організація попередньо-пошукового етапу роботи потребує 
майстерності у формуванні завдання, чіткості у виділенні цілісних 
інформаційних модулів, проблемної ситуації для попередньо-
пошукової роботи, мобільності і гнучкості при коректуванні 
завдання для кожного майбутнього педагога з урахуванням його 
інтересів і потенціалу; дозволяє студенту усунути прогалини в 
знаннях, усвідомити свій рівень підготовки, свідомо обрати рівень 
навчання, вибрати найбільш прийнятні форми роботи з 
матеріалом. 

Таке розуміння попередньо-пошукової роботи узгоджується 
з принципом особистісно орієнтованого навчання, суть якого 
полягає у: виявленні і розумінні студентом дефіциту раніше 
засвоєних знань і способів дій, тобто не демонстрація готового 
способу навчальної діяльності, а пошук, «вирощування» цього 
способу. Роль викладача – організація пошукової діяльності 
«зсередини». Викладач вирішує навчальне завдання разом із 
майбутніми педагогами, а не замість них. Основні форми 
реалізації пошукової діяльності майбутніх педагогів – діалог і 
полілог, у яких визначається зміст наступного навчального 
завдання, аналізуються шляхи його вирішення. 

Інтенсивність навчального процесу, із урахуванням переваг 
попередньо-пошукової роботи, досягається за рахунок організації 
технологічного ланцюгу, прийнятним як для лекційних, так і для 
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практичних курсів. Йдучи в аудиторію, викладач вже має уявлення 
про моменти, які викликають найбільші труднощі у майбутніх 
педагогів. Канал «зворотного зв’язку може бути налагоджений 
через старост навчальних груп, відповідальних в групах за 
предмети, які до початку заняття збирають у кожного з майбутніх 
педагогів дані, про рівень їх підготовленості до навчального 
заняття і про їх запитання, побажання до викладача щодо змісту, 
структури, форми подачі навчального матеріалу. Зібрані дані 
стають відомі викладачеві у встановлені терміни за допомогою 
електронної пошти, телефонного зв’язку тощо. Таким чином, під 
час навчального заняття у викладача немає потреби цікавитися 
труднощами студентів, з’ясовувати ступінь домашнього 
опрацювання матеріалу тощо.  

Сформований резерв часу пропонується використовувати 
для висвітлення проблеми, яка вивчається, з різних точок зору, 
обговорення особливо важких і складних положень курсу, для 
відповіді на запитання майбутніх педагогів, які виникли в ході 
їхнього самостійного вивчення проблеми, обміну думками між 
учасниками процесу навчання. У результаті – заняття проводиться 
на якісно новому рівні. Таким чином, успіх навчального заняття і 
його результати залежать не тільки від підготовки викладача, а й 
від підготовки студентів.  

Цілеспрямована підготовка майбутніх педагогів до кожного 
заняття, знайомство з навчальним матеріалом і проблемно-
пошуковим полем до зустрічі з викладачем створює у них 
відповідний настрій, викликає підвищену пізнавальну цікавість, 
«примушує» шукати вирішення проблем, формує науково-
дослідницькі вміння, виробляє потребу у систематичній роботі для 
отримання знань. Для цього необхідно формувати у майбутніх 
педагогів таке навчальне вміння, як планування пошуково-
пізнавальної діяльності, її самоорганізація спрямована на 
виконання цього плану, самоконтроль в ході діяльності [1, с. 74–
79; 2, с. 40–47; 3, с. 263–265; 4, с. 125–131; 5, с. 50–57]. 

Із метою розвитку позитивного ставлення майбутніх 
педагогів до пошукової діяльності, необхідно навчити їх підходам 
до вирішення пізнавальної завдання, забезпечити успішність 
пошуку, а також вміти здійснювати керівництво їх рішеннями. 
Залучення майбутнього педагога до активного процесу мислення 
відбувається лише в тому випадку, коли вирішення проблеми 
набуває для нього особистого значення. Тому для того, щоб у 
майбутніх педагогів формувалося позитивне ставлення до 
пошукової діяльності, необхідно щоб: вирішення проблеми 
відбувалося за активної мислиннєвої діяльності майбутнього 
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педагога; умовою активності цього процесу стала їхня озброєність 
необхідними для прийняття і вирішення проблем запасами знань і 
досвіду з означеної проблеми; активність і спрямованість процесу 
мислення забезпечувалась наявністю усвідомленої майбутніми 
педагогами структури діяльності, яка веде до вирішення 
проблеми. 

Для підведення майбутніх педагогів до чіткого розуміння 
суттєвого і несуттєвого у змісті нового матеріалу, лише 
викладання недостатньо. Для отримання нових знань важливим є 
попереднє осмислення, яке сприяє виникненню гіпотези, до якої 
студенти самостійно приходять. Якщо гіпотеза виникла у 
майбутніх педагогів в ході підготовки до заняття, то вона більш 
ефективна у порівнянні з гіпотезою, яка виникне безпосередньо на 
занятті, так як вона багато в чому залежить від майстерності 
викладача. У цьому процесі виробляються навички та вміння, що 
сприяють глибокому пізнанню явищ і предметів, що, у кінцевому 
результаті, приводить майбутніх педагогів до чіткого розуміння в 
змісті нового суттєвого і несуттєвого. Студенти повинні готуватися 
не стільки до того, щоб відзвітуватися за одне заняття про свої 
знання і вміння, скільки до активного творчого пошуку зі 
«здобуття» нових знань і вироблення на новому рівні нових знань і 
вмінь. 

Отже, технологія інтенсивного навчання майбутніх педагогів 
має суттєву перевагу над наявною практикою, адже попередньо-
пошукова робота й самостійна підготовка майбутніх педагогів за 
випереджуючим принципом до лекційних, практичних і 
семінарських занять забезпечує якісну їх підготовку.  
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ 
ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ У СТУДЕНТІВ ЗВО 

Лаврушко Я. Б. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»  

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Актуальність проблеми зумовлена незадовільним станом 

здоров’я студентської молоді в Україні в умовах сучасної 
розбудови держави. Сьогодні в Україні проблема низького рівня 
фізичної підготовленості молоді постає досить гостро. Рівень 
залученості студентської молоді до занять фізичним вихованням 
досить низький, а незадовільний стан здоров’я населення з 
кожним роком погіршується. Тож, зазначимо, що на сьогодні 
ситуація у сфері фізичного виховання України доволі критична і 
потребує вирішення. 

Фізична культура є одним із важливих факторів, що 
зумовлюють зміцнення збереження здоров’я людини. Усі ці 
показники відносяться до сучасної студентської молоді. Фізичне 
виховання також сприяє підготовці студента до майбутньої 
професії. У цільовій комплексній програмі «Фізичне виховання – 
здоров’я нації» (1998) зазначено, що в сучасних умовах в Україні 
склалася досить тривожна ситуація зі станом здоров’я молоді. 
Наприклад, за результатами досліджень науковців, скажімо, 
О. Кузнєцова, О. Куц (2005) та В. Пильменського (2006) можна 
зробити висновок про незадовільний стан фізичної підготовки 
більшості сучасної студентської молоді та постійне збільшення 
кількості студентів із послабленим здоров’ям. Це відображено в 
основних положеннях про Цільову Комплексну Програму «фізичне 
виховання – здоров’я нації». За статистичними даними програми , 
близько 90% студентів мають низький рівень здоров’я та понад 
50% – незадовільну фізичну підготовку [2]. 

Студентська молодь у процесі навчання стикається з низкою 
негативних факторів впливу на здоров’я. Такими як: інтенсивний 
темп навчання, збільшений об’єм інформації, напружена 
навчальна програма, нервово-емоційне напруження, розумове 
перенавантаження та стрес, порушення режиму харчування та 
наявність шкідливих звичок. Усі зазначені фактори та недостатня 
кількість рухової активності і відповідно недостатній рівень 
фізичної підготовки загалом має негативний вплив на студентську 
молодь і викликають відхилення в стані здоров’я. 

Відповідно до закону України «Про фізичну культуру і спорт 
(1963): «фізична культура є складовою загальної культури 
суспільства, яка спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток 
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фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей 
людини з метою гармонійного розвитку особистості» .  

Зміцнення та збереження здоров’я студентської молоді, 
підвищення працездатності та стійкості організму до умов 
зовнішнього середовища є актуальними завданнями фізичного 
виховання у ЗВО. Фізкультурно-спортивна діяльність за умов 
цілеспрямованого педагогічного впливу, забезпечує гармонійний 
духовний і фізичний розвиток. 

Навчання у закладі вищої освіти потребує від студентів 
повного вдосконалення, зокрема фізичного. На даному етапі від 
студентів вимагають не лише конкурентоспроможності з обраного 
профілю, але й здатності підтримувати високий рівень 
працездатності. 

Питанням фізичного виховання в Україні займалися: 
Г. Апанасенко, О. Вацеба, М. Герцик, О. Дубогай, М. Зубалій та ін. 

Існують різні трактування поняття «педагогічна умова». 
Наприклад, на думку Л. Карпенко, термін «педагогічна умова» – це 
певна обстановка або обставина, що має вплив на формування та 
розвиток педагогічних явищ, процесів та якостей особистості [5]. 

Термін «умова», із філософської точки зору, являє собою 
сукупність процесів та відношень, що необхідні для виконання, 
існування чи зміни обраного об’єкта. 

На думку С. Гончаренко, педагогічні умови визначаються як 
сукупність заходів або об’єктивних можливостей педагогічного 
процесу. Так, М. Звєрєва вважає, що педагогічні умови можна 
визначити як змістовну характеристику компонентів, таких як зміст, 
організаційні форми, засоби навчання, що формують педагогічну 
систему. 

Виходячи з вищезазначеного, можна визначити педагогічні 
умови як комплекс взаємозалежних заходів педагогічного процесу, 
що забезпечують досягнення конкретної мети. 

Проаналізувавши точки зору таких дослідників, як 
А. Алексюк, П. Підкасистий, можемо узагальнити, що під 
педагогічними умовами розуміють чинники впливу на процес 
досягнення мети. Відповідно до трактування педагогічних умов 
цими вченими, умови можна поділити на зовнішні, що включають в 
себе позитивні взаємовідносини викладачами та студентами, 
об’єктивну оцінку навчального процесу, місце навчання тощо, та 
внутрішні, до яких відносяться індивідуальні властивості студентів 
(стан здоров’я, характер, уміння, навички, мотивація тощо) [10]. 

Педагогічні умови можуть гальмувати освітній процес або ж 
навпаки сприяти його успішному здійсненню.  
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Отже, на основі аналізу поглядів, щодо педагогічних умов, 
доходимо висновку, що педагогічні умови являють собою 
сукупність об’єктивних можливостей необхідних для успішного 
вирішення поставлених завдань. Узагальнюючи, можна додати, 
що спільною загальною рисою всіх визначень поняття 
«педагогічна умова» є їх спрямованість на вдосконалення 
взаємодії учасників навчально-педагогічного процесу у вирішенні 
певних задач.  

До сучасних педагогічних умов у сфері фізичного навчання 
можна віднести наступні умови: 

− усвідомлення студентами значущості занять з фізичного 
виховання; 

− стимулювання та формування у студентської молоді 
мотивації до занять фізичним вихованням; 

− створення у вищих навчальних закладах сприятливого 
середовища для занять фізичним вихованням; 

− орієнтування діяльності викладачів на формування 
ціннісного ставлення студентів до занять з фізичного виховання. 

Обґрунтуємо вищезазначені педагогічні умови, що 
сприятимуть ефективному формуванню ціннісного ставлення 
студентів закладу вищої освіти до власного здоров’я. 

Щодо першої умови – усвідомлення студентами значущості 
занять з фізичного виховання, зазначаємо, що головним аспектом 
у формуванні ціннісного ставлення студентів до власного здоров’я 
є: наявність позитивної мотивації в студентів відносно власного 
здоров’я, тобто усвідомлення його як цінності. Сьогодні 
найважливішим завданням у сфері фізичного виховання є 
дотримання та усвідомлення важливості збереження власного 
здоров’я, враховуючи потреби індивідуального навчання і 
виховання за допомогою підвищення мотиваційного рівня 
студентської молоді в процесі систематичних занять фізичним 
вихованням. На даному етапі головною потребою є сучасної 
системи фізичного виховання.  

Ефективність позитивної мотивації до занять фізичним 
вихованням підвищується за умови формування свідомого 
ставлення до власного здоров’я та позитивного ставлення до 
занять фізичною культурою. Позитивний вплив має також 
формування інтересу до фізкультурно-оздоровчої діяльності, а й 
отримання теоретичних знань з фізичної культури. 

Другою умовою є стимулювання та формування в 
студентської молоді мотивації до занять фізичним вихованням. 
Відносно цієї умови, можна сказати, що мотивація є основним 
елементом формування ціннісного ставлення студентів до свого 
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здоров’я. Взагалі мотивами можна назвати рушійні сили цього 
процесу. Але, на жаль, мотивація до самостійних занять з 
фізичного виховання не може з’явитись сама. Її потрібно 
сформувати в процесі навчання і закріпити позитивний результат. 

Існує декілька трактувань терміну мотивація. Наприклад, А. 
Маслоу трактує мотивацію як співвіднесення цілей, що стоять 
перед людиною, яких вона прагне досягти, і внутрішньої активності 
особистості, тобто її бажань, потреб і можливостей [8].  

Третя умова, а саме створення у вищих навчальних 
закладах сприятливого середовища для занять фізичним 
вихованням представляє собою необхідність впровадження нових 
підходів до організації фізичного виховання, зокрема у ЗВО. Тобто 
потрібні нові форми та методи проведення занять з фізичного 
виховання, які були б спрямовані на розвиток рухових здібностей, 
умінь і навичок.  

Одним із найважливіших чинників є розуміння цінності 
здоров’я молоді. Тому робимо висновок, що виховання інтересу до 
занять фізичними вправами спрямовано на зміцнення та 
збереження здоров’я студентів, формування мотивації і 
застосування отриманих знань про здоровий спосіб життя. 

Позитивна мотивація формування потреби бути здоровим 
значною мірою залежить від особистісних якостей викладача [1]. 
Таким чином ми переходимо до останньої педагогічної умови – 
орієнтування діяльності викладачів на формування ціннісного 
ставлення студентів до занять з фізичного виховання, бо саме від 
викладача залежить зацікавленість студентів навчальним 
процесом. Через викладача формується і ціннісне ставлення 
студентів до здоров’я. Як зазначав В. Сухомлинський: 
«…виховують, навчають ані програма, ані підручник, ані метод, а 
лише особистість вчителя!». Загалом викладач у вищому 
навчальному закладі формує в студентської молоді потребу 
ціннісного ставлення до здоров’я. 

Отже аналіз наукової літератури дозволив зробити висновок, 
що існує багато різних точок зору та тлумачень поняття 
«педагогічні умови». Ґрунтуючись на узагальненні поглядів 
науковців можна визначити низку основних педагогічних умов. 
Отже, основними педагогічними умовами мотивації студентів до 
занять фізичною культурою є: ціннісне ставлення до фізичного 
виховання, сприятливе середовище та відповідні умови, стимул та 
мотивація, а також взаємодія між викладачем та студентом. 
Розглянувши основні педагогічні умови формування в студентів 
мотивації до занять фізичним вихованням, ми доходимо висновку, 
що існує необхідність реформування системи фізичного виховання 
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і лише єдність усіх цих педагогічних умов сприятиме формуванню 
мотивації в студентів. 
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РОЗВИТОК СУБ’ЄКТНИХ ВІДНОСИН У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДІ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

Стеценкo О. О. 
Полтавський університет економіки і торгівлі 

м. Полтава, Полтавська область, Україна 
Для забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців у 

закладі передвищої освіти важливо подолати відсторонений 
характер міжособистісних взаємин. Вважається, що студент у 
закладі передвищої освіти є об’єктом педагогічного впливу, 
другорядним учасником навчального процесу, йому слід виконати 
незначні дії для усунення незнання. Але процес навчання – не 
стільки педагогічний вплив, скільки педагогічна взаємодія, тобто 
цілеспрямований контакт викладача і студента, результатом якого 
є взаємні зміни їх якостей [1–5]. Будь-яка індивідуальна діяльність 
є складовою спільної діяльності, а для майбутніх фахівців у 
закладі передвищої освіти у сучасних умовах неможливою стає 
ізольована діяльність. Особливо доречними у його підготовці 
стали виділені дослідниками дефініції «колективна діяльність» і 
«колективний суб’єкт» [5, с. 200]. Зважаючи на те, що розвиток 
студента як суб’єкта діяльності є метою сучасної освіти, проблему 
формування колективного суб’єкта у процесі підготовки майбутніх 
фахівців у закладі передвищої освіти вважаємо надзвичайно 
актуальною. 

http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2012-01/12bdvwla.pdf
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Зважаючи на це, розкриємо суть принципів навчання 
майбутніх фахівців у закладі передвищої освіти, які сприяють 
розвитку суб’єктних відносин – діалогічності, відкритості, 
кооперації, взаємодії самоорганізації і організації [5, с. 203–205]. 

Принцип діалогічності. Діалогічність передбачає побудову 
суб’єкт-суб’єктних відносин на різних рівнях взаємодії в процесі 
підготовки майбутніх фахівців у закладі передвищої освіти. Діалог 
створює оптимальний психологічний режим для відкритих і 
повноцінних взаємин між людьми, запускаються глибинні 
механізми становлення суб’єктності з його допомогою, що 
забезпечує можливість особистісного розвитку студента, 
вивільнення його творчих можливостей. 

Принцип відкритості є вихідним при аналізі системи 
підготовки майбутніх фахівців у закладі передвищої освіти як 
простору формування колективного суб’єкта. Відкрита освіта – 
нова якість освіти, для якої характерні такі ціннісні й технологічні 
домінанти: толерантність і діалог як цінності демократичної 
свідомості; орієнтація на життя у мінливому і відкритому світі; 
освіта як засіб досягнення соціального успіху і особистісної 
самореалізації; ціннісна рівність різних суб’єктів освіти; цінність 
для становлення людини в освітньому процесі емоційно 
забарвлених подій; освіта як засіб створення за рахунок творчої 
активності; цінність спілкування і спільної діяльності; гарантія 
педагогічної допомоги і підтримки студента в проблемних 
ситуаціях.  

На рівні кожного студента реалізація принципу відкритості 
передбачає необхідність оволодіння ним культурою вибору та 
організацію ним різних освітніх пропозицій до його індивідуальної 
освітньої програми.  

Принцип кооперації. Кооперація перш за все пов’язана з 
взаємним і спільним розвитком, що виникають в процесі спільної 
життєдіяльності майбутніх фахівців у закладі передвищої освіти: 
заняттях в аудиторіях, роботі на практиці, дружні відносини тощо. 
Кооперативне мислення народжується, коли студенти разом 
розвиваються, збагачують один одного новими ідеями в 
особистісному, а не тільки в професійному сенсі. Вибір певних 
позицій є важливим елементом кооперації, у центрі яких система 
норм і цінностей, колективно прийнята всіма чи більшістю 
майбутніх фахівців закладу передвищої освіти, що власне 
відображає сутність поняття «колективний суб’єкт». 

Принцип взаємодії самоорганізації і організації означає 
необхідність врахування механізмів взаємозв’язку і взаємодії 
самоорганізації і організації у формуванні колективного суб’єкта – 
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групи майбутніх фахівців закладу передвищої освіти. Якщо 
самоорганізація є об’єктивною підставою для активізації діяльності 
студента у закладі передвищої освіти, то організація є способом 
упорядкування в тому чи іншому вигляді зазначеної ініціативи. 
Спонтанність появи і становлення колективного суб’єкта може 
призвести також до негативних наслідків, тому вона потребує 
підтримки й корегування з боку викладача, організуюча роль якого 
має бути спрямованою на гнучке упорядкування зовнішніх 
чинників, ініціювання і підтримку процесів розвитку. 

Вище названі принципи склали концептуальну основу 
формування колективного суб’єкта в навчанні майбутніх фахівців у 
закладі передвищої освіти, яке затребує суб’єктний досвід, 
актуалізує прояв суб’єктних якостей. 

Командна організація навчальної діяльності дозволяє 
стимулювати погляди групи, індивідуальні висловлювання, 
породжує повагу до «малого» внеску кожного, до «великої» 
традиції всієї наукової дисципліни, підтримує як індивідуальну 
творчість, так і роботу команди, поважає як мовчання, так і активну 
позицію [5, с. 204], сприяє підвищенню успішності, задоволеності 
навчальним процесом і навчальною мотивацією майбутніх 
фахівців у закладі передвищої освіти. 

Комунікативні колективні ситуації у навчальному процесі 
можуть моделюватися за різними методиками: методи «Дебати», 
«Мозковий штурм», «За і проти», «Огляд ситуації», «Тріада», 
«Незавершене речення», «Проєкти» тощо, де пропонується 
взаємодія на всіх етапах навчальної діяльності: формулювання 
мети, планування, розподілення функцій, реалізація створених 
планів, підведення підсумків і аналіз [1–4; 5, с. 204]. 

Дослідниками зроблено висновки, що у підготовці майбутніх 
фахівців у закладі передвищої освіти складаються специфічні 
соціально-дидактичні відносини між студентами і викладачем, які 
відображаються у формуванні колективного суб’єкта навчання 
замість ортодоксальних суб’єкта і об’єкта; внесок в 
результативність навчання викладача і студента є однаковою; 
принцип паритетності зусиль викладача і студента веде до 
перегляду домінуючих уявлень про функції викладача і студента 
(роль викладача зростає у здійсненні педагогічної діагностики, 
чіткому формулюванні мети, визначенні межі і структури 
навчально-інформаційного поля, вибору адекватних форм і 
методів активізації навчально-пізнавальної діяльності, 
мотиваційної стимуляції навчального процесу; разом з тим має 
місце певна децентралізація процесу навчання, передача частини 
управлінських дій студентові як компоненту колективного суб’єкта 
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процесу навчання, який самостійно вибирає стратегію і рівень 
навчання відповідно до степеню індивідуальної інтелектуальної 
активності, бере участь у виборі форм просторової і часової 
організації навчального процесу, формуванні навчально-
інформаційного поля, самостійно здобуває необхідні  
знання) [5, с. 204–205]. 

Також практика підготовки майбутніх фахівців у закладі 
передвищої освіти показала ефективність формування в учасників 
процесу: емпатії – вміння відчувати психологічний стан іншої 
людини, співчуття; відсутності агресії, доброзичливості; вільного 
прояву почуттів, який значно підвищує здатність до творчості; 
способів ненасильницького спілкування – акцент на позитивному, 
поваги до свободи вибору, обмеження чи зняття заборон, 
заохочення співрозмовника, довіру, терпимість під час вивчення 
нового матеріалу до помилок опонента, авансування похвали; 
вміння приймати, розуміти і визнавати думку іншої людини, 
установку децентрації – здатність стати на позицію іншого, навіть 
по суті проблеми не погоджуючись з ним [5, с. 205]; вміння 
сприймати ситуації (пропозиції, відповіді) не як погані або гарні, а 
як ті, що вимагають роздумів, тобто їх сприймати як проблемні 
ситуації.  
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СЕКЦІЯ 4 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 
 
 

ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-ХОРОВИХ НАВИЧОК У ПРОЦЕСІ 
ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО 

МИСТЕЦТВА 
Дермельова Н. М. 

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

Значне місце у професійній підготовці майбутнього вчителя 
музичного мистецтва посідає вокально-хорова підготовка, яка 
формує музичну культуру особистості, і потребує постійного 
самовдосконалення. 

Вокально-хорові навички формуються в процесі набуття 
знань і вмінь на вокально-хорових заняттях: у класі хорового 
диригування, постановки голосу, хорового класу, постійно 
удосконалюються в процесі засвоєння спеціальних вправ та 
вокально-хорових творів, набувають автоматизму в процесі 
навчальної та концертно-виконавської діяльності.  

Під вокально-хоровими навичками розуміється комплекс 
автоматизованих дій різних частин голосодихального апарату, які 
мають місце під час співу і знаходяться під контролем співака, а 
також проявляються у багаторазовому повторенні певних дій без 
усвідомленого контролю. До вокальних навичок можна віднести: 
співацьку поставу, дихання, звукоутворення, звуковедення, дикцію. 
Зауважимо, що до хорових навичок належать також навички строю 
й ансамблю і навички співу за диригентськими жестами педагога. 

Проблемі формування вокально-хорових навичок майбутніх 
учителів музичного мистецтва присвячено чимало наукових 
досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних авторів, серед яких 
можна виділити А. Авдієвського, О. Велігуру, Н. Дем’янко, 
А. Козир, О. Коломоєць, Н. Лєбєдєву, Д. Огороднова, 
О. Ростовського, В. Черкасова та інших. 

Зауважимо, що формування вокально-хорових навичок 
відбувається в комплексі, адже в процесі співу бере участь увесь 
організм, насамперед, центральна нервова система та 
голосоутворювальні органи. Для зміцнення та розвитку основних 
вокальних навичок має бути комплекс вправ та розспівок для 
голосових зв’язок. Розспівки дають можливість цілеспрямованого, 
послідовного і свідомого розвитку вокальної техніки і є найкращою 
формою створення творчого тонусу і приведення голосового 
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апарату в робочий стан, а також закріплення основних вокальних 
навичок. Із метою формування вокальних навичок 
використовуються вокальні вправи для розспівування (тобто, 
розігрівання голосового апарату); для усунення недоліків голосу 
(вирівнювання регістрів, виховання високої співацької позиції та 
чистоти інтонування); для розвитку голосу (розширення діапазону, 
на опорі). Розспівки дозволяють зупинятися на окремих складних 
елементах вокальної техніки, тренувати їх до автоматичної звички, 
поступово розширюючи діапазон вокальних навичок. Розспівки 
підвищують загальний тонус організму співака, викликають стан 
творчого збудження і стимулюють творчу активність.  

Розглянемо поняття «вокальні навички» до якого  входять 
такі компоненти: співацьке дихання, звукоутворення, артикуляція 
та інтонація. Співацьке дихання. Співацьке дихання потребує 
набуття навичок безшумного вдиху. Брати дихання 
рекомендується через ніс. Правильне дихання під час співу є 
однією з умов якісного вокального звуку. Існують різні типи 
вокального дихання, серед яких комбінований або нижньореберне 
діафрагмальне є найбільш визнаним сучасною вокальною 
педагогікою. Обов’язковою умовою правильного співацького 
дихання є збереження під час вдиху «установки вдиху» без різких і 
великих рухів грудної клітки під час вдиху і видиху. Співацьке 
дихання, як і звичайне, складається з двох моментів: вдиху і 
видиху, воно в 2–2,5 рази більше за звичайне. «Перебір» дихання 
є причиною напруженого, форсованого звучання голосу. Зайве 
повітря надмірно давить на зв’язки, що несе за собою неточну 
інтонацію. Звукоутворення. Звук – одна з головних виконавських 
якостей, а його змістовне, соковите наповнення є наслідком 
систематичної праці. Навичка вільного ненапруженого 
звукоутворення має велике значення. 

Артикуляція. Артикуляція під час співу відрізняється від 
звичайної мови – вона значно активніша. При співі енергійніше 
працюють внутрішні артикуляційні органи (язик, глотка, м'яке 
піднебіння); причому робота артикуляційних органів під час співу 
відбувається уповільнено за рахунок розтягування голосних. 
Правильна вимова тексту має велике значення для якості співу. 
Навиків артикуляції, як і інших, можна набути спочатку на зручних 
звуках діапазону, у помірному темпі і спокійному ритмі. Головне 
правило вокальної артикуляції – швидке та чітке формування 
приголосних і максимальне протягування голосних. Це 
забезпечується активною роботою мускулатури артикуляційного 
апарату, головним чином м’язів щік, губ і кінчика язика. Уміння 
точно відтворювати висоту звуків, правильно інтонувати – одна з 
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важливих умов співу. Інтонація в певній мірі залежить від того, як 
розвинений музичний слух, від уваги і володіння співацькими 
навичками.  

Основні методи роботи над інтонацією: попередній аналіз 
пісні, виділення складних місць в інтонаційному відношенні, 
ретельна робота над окремими фразами, спів із назвами нот, 
чергувати спів хором з індивідуальним, спів з закритим ротом, спів 
у середньому темпі, метод транспонування: розучування складних 
інтонаційних місць в іншій, зручній тональності. Необхідно 
створювати умови для формування основ вокальної культури. 
Важливо ставитися до музики не лише як до засобу веселощів, а 
як до значного явища духовної культури. Необхідно зберегти і 
передати наступним поколінням духовні цінності, у тому числі і 
музичну спадщину.  

Стосовно ансамблю (врівноважене звучання голосових 
партій ансамблю). Є частковий ансамбль – злите звучання голосів 
у кожній партії. Існує ансамбль ритмічний, темповий, динамічний, 
інтонаційний, тембровий, художній, виконавський – це елементи 
загального ансамблю, які виробляються внаслідок тривалого 
тренування на окремих простіших вправах. Велике значення для 
ансамблю має рівновага голосів та рівновага звучання партій. Всі 
технічні прийоми, пов’язані з методами, необхідними для роботи 
над строєм, використовуються для роботи над ансамблем, чітким 
ритмом, нюансами. Досягненню ансамблевого виконання 
допомагає чіткий, ясний диригентський жест. Складність 
ритмічного ансамблю – виконання пунктирного ритму та виконання 
синкоп. Складністю є затактові вступи. Виразний спів, гнучке 
співоче нюансування – є також однією з обов’язкових умов 
ансамблевого звучання. Навички ансамблевого співу 
виробляються поступово, протягом усієї вокально-хорової роботи.  

Важливою проблемою сучасної музичної педагогіки й одним 
з її головних пріоритетів є розроблення та впровадження у 
навчальний процес майбутніх учителів  загальноосвітньої школи 
сучасних підходів та методик формування вокально-хорових 
навичок, до яких можна віднести: співацьку поставу, дихання, 
звукоутворення, звуковедення, дикцію, навички строю й ансамблю, 
навички співу за диригентськими жестами педагога. Як показує 
практика, формування вокально-хорових навичок  найефективніше 
відбувається шляхом  залучення до активної музично-творчої 
діяльності, що сприяє духовному становленню та збагаченню 
особистості. Сучасний шкільний педагог повинен на достатньому 
рівні володіти диригентською технікою, особливу увагу 
акцентувати на ансамблевості хорового виконання, 
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удосконалювати такі вокальнохорові навички, як дикція, інтонація, 
звуковедення тощо. Належна вокально-хорова техніка є 
запорукою високого рівня виконання будь-якого хорового твору, 
що зумовлює важливість розроблення ефективних методик 
удосконалення вокально-хорових навичок. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОМАШНИХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО 
Скутельник Е. В. 

Детская школа Искусств 
г. Криково, Молдова 

Самостоятельная работа является решающим фактором в 
освоении любой профессии. Профессия музыканта в этом смысле 
не только не является исключением, но и требует от ученика 
особого усердия и дополнительных усилий. Главные критерии 
оценки индивидуальной самостоятельной работы за 
инструментом – это систематичность и продуктивность. 
Придерживаясь их, ученик экономит главное – время. И напротив, 
нарушение этих принципов ведет к его пустой трате.  

1. Как дома усадить ребенка заниматься на фортепиано? 
У каждого ребенка 6–10 лет есть свои увлечения, к примеру, 

рисование, лепка, конструирование и т. д. Эти увлечения ему 
нравятся, от них он получает удовольствие и может часами 
сидеть и заниматься любимым делом. Только пока оно не 
напрягает. Пока не заставляет регулярно концентрировать 
внимание и дополнительные силы и учиться тому, чего ребенок 
еще делать не умеет. Ребенку может нравиться лепить из 
пластилина то, что получается. Но как только ему придется 
учиться делать это красиво и правильно, – это тоже начнет 
напрягать. Та же история и в музыке. И о таких занятиях он сам не 
вспомнит и не сядет за них.  

Что же сделать, чтобы ребенок сел за фортепиано?  
Необходимо попросту ребенку напомнить и проследить, 

чтобы он сел за фортепиано. Это задача родителей. Если задания 
четко прописаны преподавателем, то прочитать их. Затем 
напомнить ребенку, чему ему надо позаниматься: что повторить и 
что выучить. И издалека понаблюдать, делает ли он что-то или 
нет. Вникать в процесс необязательно, преподаватель сам 
поправит, если что-то не так. Основная цель уже достигнута: 
ребенок занимается дома сам, без преподавателя и без 
непосредственной помощи родителей. Такой подход приучает с 
детства к самостоятельным занятиям и входит в привычку уже с 
раннего возраста. Одна только поправка: если родителей и 
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преподавателя устраивает результат, то все хорошо. Если нет, не 
исключено, что ребенок будет играть только то, что ему нравится. 
И нужно будет дополнительно следить, чтобы им выполнялись 
все задания.  

2. Как правильно ребенку выбрать время для занятий 
музыкой.  

Музыка требует невероятной концентрации внимания. 
Хорошей координации движений тела, хорошо налаженной связи 
телодвижения с командами головного мозга. Мозг дает сигналы 
нервные импульсы, которые совершают путь к внешним 
рецепторам кончиков пальцев в виде команды «как играть». Мозг 
отвечает за правильно выбранные и исполненные приемы игры и 
качество звука. Очень важно, чтобы команды дошли правильно до 
рук и внешних рецепторов подушечек пальцев. Поэтому посадка 
за инструментом должна быть свободной и удобной, чтобы 
каналы, отвечающие за нервные импульсы, нигде не 
блокировались. Для того, чтобы выбрать правильное время для 
занятия музыкой, необходимо подумать, когда ребенок лучше 
концентрирует внимание и у него лучше работает голова. Потому 
как «без головы» за инструментом делать нечего. Играть на 
фортепиано – это высокоинтеллектуальный труд. У ребенка 
должна быть свежая голова во время занятий – это самый важный 
момент. Например, после школы и после прогулки – небольшого 
отдыха. И очень важно не лишать ребенка любимых увлечений из-
за музыки. Такие лишения могут негативно сказаться на 
концентрации внимания и вызвать рассеянность и нежелание 
заниматься музыкой. Если ребенок устал и раздражен, то 
бесполезно его заставлять заниматься. От таких занятий пользы 
почти никакой. Лучше дать ему отдохнуть и возобновить занятия 
после отдыха.  

3. С чего лучше начинать выполнять домашнюю работу.  
Опыт показывает, что лучше всего сесть за инструмент как 

можно быстрее после общения с преподавателем, по свежим 
следам. В выходные дни целесообразно позаниматься перед 
завтраком – что-то вроде утренней гимнастики. Необходимо 
определить цель занятия. По объему материала это должен быть 
разумный минимум. Не нужно гонять всю пьесу от начала до 
конца, особенно на начальном этапе ее изучения. Это пустая 
трата времени, поскольку еще не осознана форма и содержание 
произведения. Музыкальное произведение нужно собирать как 
конструкцию, по частям, предварительно оттачивая каждую 
деталь, осознавая ее роль и способ соединения с другими.  
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При таком подходе совсем не обязательно начинать учить 
пьесу с первого такта: зачастую приходится отрабатывать 
отдельные эпизоды из середины или заключительной части.  

Продуктивность домашних занятий зависит от усидчивости 
ребенка. Степени его заинтересованности в результате, а также в 
степени заинтересованности родителей занятиями ребенка.  

Родителям необходимо обеспечит ребенку комфортные 
условия для занятий музыкой дома.  

1. Стул должен регулироваться по высоте таким образом, 
чтобы локти ребенка были на одном уровне с клавиатурой 
фортепиано.  

2. Если ноги ребенка не достают до пола необходимо 
позаботиться о подставке под ноги, чтобы стопа имела хорошую, 
устойчивую опору.  

3. Крайне важно следить за осанкой ребенка во время 
занятий и освещенностью его рабочего места. 

4. Длительность домашних занятий регламентируется по-
разному для разных возрастов ребенка и в зависимости от 
степени его усидчивости. В младших классах (1–2 класс) время 
домашних занятий, как правило, не превышает 25–60 минут в 
день. Если ребенок быстро утомляется и его внимание становится 
рассеянным, то целесообразно проводить дробные занятия 
(например, два подхода, по 15–30 минут).  

5. Для достижения оптимальных результатов каждую пьесу 
(или фрагмент) необходимо повторять не менее 5–10 раз, 
соблюдая рекомендации и замечания, данные на уроке и 
отраженные в домашнем задании. Надо помнить, что у пальцев 
есть собственная «мышечная» память, но для ее выработки 
нужны многократные повторения.  

Только при этом условии вырабатывается необходимая 
беглость пальцев, моторность и ловкость, необходимые для 
воплощения технической составляющей произведения.  

В домашних занятиях главное – регулярность и вера в 
достижение результата. Продолжать занятия и количество 
обязательно перерастет в качество. Поддерживать ребенка, 
хвалить его, побуждать больше играть не только для себя, но и в 
гостях, на концертах. Вместе с ребенком больше посещать 
культурные мероприятия, ходить на концерты, в театр, оперу, 
просто слушать классическую музыку. Это расширит кругозор 
ребенка, принесет массу положительных эмоций, приобщит к 
шедеврам мировой музыки, научит ценить и любить достижения 
мировой художественной культуры.  
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ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ НА 
ЗАНЯТТЯХ ТАНЦЮВАЛЬНОГО ГУРТКА 

Ткачова О. В. 
Слов’янський заклад загальної середньої освіти І–ІІ ступенів №14 

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

Формування естетичної культури – процес цілеспрямованого 
розвитку здатності особистості до повноцінного сприйняття і 
правильного розуміння прекрасного в мистецтві і дійсності. Він 
передбачає вироблення системи художніх уявлень, поглядів і 
переконань, забезпечує задоволення від того, що є дійсно 
естетично цінним. Естетична культура – важлива складова 
духовного обличчя особистості. Від ступеня її розвитку в людині 
залежить його інтелігентність, творча спрямованість, стійкість 
відносин до світу і іншим людям. Без розвиненої здатності до 
естетичного відчування, переживання, людство навряд чи змогло 
реалізувати себе в настільки різнобічно багатому і прекрасному 
світі «другої природи», тобто культурі. Від рівня естетичної 
культури особистості, суспільства, цивілізації, від їх здатності 
захищати, зберігати, розвивати і створювати красу залежать долі 
самої культури і прогрес людства. 

Хореографічне мистецтво вчить дітей краси та виразності 
рухів, формує їх фігури, розвиває фізичну силу, витривалість, 
спритність. Завдяки систематичному хореографічному навчанню 
учні отримують загальну естетичну і танцювальну культуру. На 
кожному занятті вивчаються підготовчі вправи, які переростають в 
танець, доступний для дітей колективу.  

Залучити дитину до світу прекрасного, вчити її відрізняти 
справжнє мистецтво від підробного, виховувати з ранніх років 
витончений смак, закласти ті доброзичливі основи, які допоможуть 
їй стати людиною з тонким почуттям прекрасного, людиною, чия 
душа відкрита на зустріч усім проявам творчого таланту, – 
завдання надзвичайно важливе і водночас складне. 

Розвиток здібностей гуртківців закладу відбувається в 
навчальній, трудовій та ігровій діяльності, яку забезпечують 
керівники гуртків під час занять. Формування мотивації і потреби 
до творчої діяльності відбувається при умові поєднання 
теоретичних знань і практичних вмінь із можливістю 
самовираження дитини. Прагнучи досягти максимально 
позитивного ефекту, керівники гуртків приділяють використанню на 
практиці особистісно-орієнтованого підходу, методів 
стимулювання навчальної діяльності: морального та 
матеріального заохочення (похвала, подяка, нагородження 
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призами та грамотами), створення ситуації успіху, зацікавлення в 
результаті роботи (свої вміння учні демонструють на конкурсах 
різних рівнів та різноманітних святах). Відштовхуючись від тези К. 
Д. Ушинського, що учень – це не посудина, яку потрібно 
наповнювати, а факел, який потрібно запалити, робимо висновки, 
що так і повинна спрямовуватися робота в гуртках. 
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ІНТОНАЦІЙНО-РУХОВА ПРИРОДА МУЗИКИ 
Шнурко О. М. 

Донецький обласний інститут післядипломної  
педагогічної освіти 

м. Краматорськ, Донецька область, Україна 
Унікальним засобом збереження й передачі культурно-

історичного змісту є музична інтонація. Послідовність інтонацій – 
це осмислені думки, образи, які автору вдалося підняти на 
найвищий щабель узагальнення в музиці. Низки музичних 
інтонацій поглинають увагу слухача, оволодіваючи його 
свідомістю, але досить часто вплив музики залишається на рівні 
емоційних вражень, не стимулює бажання розібратися чому саме 
ці засоби обрав композитор для спілкування. Ми не заперечуємо 
значення емоційного відгуку на музичний твір, розуміючи, що 
музична інтонація є сильним збудником емоцій  людини. 

Разом з тим, музична інтонація несе в собі глибоке смислове 
навантаження, що дозволяє говорити про комунікативну здатність 
музичного мистецтва. Спілкування мовою музики є можливим не 
лише на рівні емоцій, а й на рівні думок, роздумів, ідей. 
Інтонаційність як мислиннєвий процес сприяє осмисленню системи 
інтонаційних утворень, забезпечує цілісність музичної тканини та 
емоційно-інтелектуальне осягнення твору.  

Поняттю інтонації приділяли увагу відомі драматурги і 
режисери минулого сторіччя: В. Мейєрхольд, К. Станіславський, 
О. Таїров, М. Чехов. Важливий внесок до скарбниці вчення про 
інтонування внесли К. Глюк, А. Гретрі, О. Даргомижський, 
М. Мусоргський, Ж.-Ж. Руссо. 

Серед дослідників нового покоління на увагу заслуговують 
погляди музикознавця А. Ладигіної, яка стверджувала, що 
первинність танцю сприяла поширенню поняття інтонації та 
розповсюдженню його на інші види мистецтв, дослідження 
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А. Адамкової щодо проблем пластичного інтонування, 
Ю. Абдокова про музичну поетику в хореографії, В. Ванслова 
щодо проблем інтонації в музиці і балеті.  

У своєму дослідженні ми зробили спробу виокремити 
складники інтонаційної виразності в хореографії у порівнянні з 
інтонаційними засобами музичної виразності. До них належать: 

− малюнок танцю, здійснений у просторовому переміщенні, 
що можна порівняти із звуковою висотно-інтонаційною лінією 
мелодії, інтонаціями гармонічного комплексу; 

− ритм танцю, представлений чергуванням у часі більш-
менш значимих фігур, зумовлений інтонаційною структурою 
музичної побудови; 

− інтенсивність танцю – сила, наповнення, амплітуда руху, 
яка вимірюється інтонаційною інтенсивністю мелодичних 
інтервалів; 

− темп танцю – цільність ліній, емоційно-експресивні 
відтінки, що зумовлюється зміною інтонаційних побудов; 

− синтаксис танцю – побудова ліній, завершеність частин, 
вступ, завершення, моменти «очікування», «сольні» епізоди тощо, 
що тотожні синтаксису музичному (вступ, фраза, речення, 
речитатив). 

Не викликає сумнівів той факт, що певний музичний звук 
викликає в нас уявлення про відповідний рух. Ми «чуємо» жест, 
який є кодом звукової форми. Зазначений жест присутній і поза 
звуками мовлення, але ми не сприймаємо його так само легко, як 
звук музичний – нам заважає змістовне насичення. Абстрагуючись 
від змісту слів, людина має змогу почути їх звучання, а разом з 
ним і жест, що криється за цим звучанням. Художня мова 
визначається не стільки змістом, як звуковим жестом [4, с. 34–39]. 
Терміном «інтонаційний жест» користувались відомі літературні 
критики для характеристики віршів різних поетів, критики і 
теоретики театру, музиканти. 

Поняття інтонації в площині візуального мистецтва не 
ідентично інтонації, яку ми чуємо, але воно подано в тезаурусі 
хореографічного мистецтва достатньо тривалий час. Інтонація 
характеризує «виразний тонус», емоційне забарвлення 
мистецького образу як у музиці, так і в пластиці хореографічного 
жесту. Поняття інтонації було перенесено до галузі танцю, 
хореографії, балету досить закономірно в силу того, що зазначені 
види пластичного мистецтва ґрунтуються на виразності руху так 
само, як музика використовує виразні можливості мовної інтонації. 
Тобто, матеріалом таких видів мистецтв, як музика і хореографія є 
людина, її голос, жест, рух, пластика руху [5, с.125–128]. Явище 
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інтонації в хореографії виявляється в таких чинниках: прагненні 
руху до набуття статусу музикального; якостях, які є особливо 
важливими в поданні нюансування пози та жесту; завершенні 
пластичних фраз; високому ступені стилізації жестів та їх 
відповідному емоційному забарвленні. 

Тематика досліджень відкриває майбутнім хореографам нові 
можливості щодо осмислення «онтогенетичних» механізмів 
емоційно-тілесного відчуття інтонаційної мови музики на рівні 
інтуїції, що досягається у процесі вивчення дисциплін музично-
теоретичного циклу. Тілесний симптом допомагає усвідомити та 
інтуїтивно зрозуміти суб’єктивну музичну емоцію. 

Сприйняття музики під час руху є її тілесним пізнанням і 
тілесним розумінням, чинники, які перебувають у проміжному, 
серединному положенні між розумним і підсвідомим сприйняттям і 
встановлюють зв’язок між почуттям і розумом в процесі 
сприйняття музики. Задля підкреслення інтонації жесту корисно 
використовувати засоби музично-ритмічних рухів, такі, як 
пластичне інтонування й тактування скоромовок, текстів пісень, 
вільного диригування текстів, музики, віршів, імітації гри на 
музичних інструментах, пластичні етюди будь-якого створеного 
образу, інсценування пісні, нескладні танцювальні рухи. 

На сучасному етапі еволюції форм хореографічного 
мистецтва помітно збагачується інтонаційний рівень жестів і рухів, 
ведуться пошуки нових «інтонаційних резонансів», здійснюється 
розроблення нової інтонаційної абетки жестів. Спираючись на 
висловлення і думки наведені вище, ми можемо стверджувати, що 
інтонація стає музичною мовою, тобто засобом вираження і 
передачі образно-значущої інформації, тоді, коли оформлюється у 
часі згідно із законами логіки музичного руху. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВНИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ» 

Чугай С. М. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Основний музичний інструмент – це науково-методична 

дисципліна, яка розробляє принципи музичного виконання, одна з 
дисциплін галузі теоретичного музикознавства, що досліджує 
основні закономірності музики, композиційні засоби та прийоми, 
встановлені в процесі її історичного розвитку.  

Вивчення навчальної дисципліни «Основний музичний 
інструмент» є опанування музичного матеріалу, свідоме 
поєднання основних постулатів історії та теорії загальної і 
музичної педагогіки; доцільність практичного використання 
шедеврів світового музичного мистецтва різних епох, творів 
видатних композиторів – класиків та сучасних авторів, новітніх 
індивідуально-особистісних педагогічних технологій.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Основний 
музичний інструмент» є виховання висококультурних, широко 
освічених і підготовлених до фахової та музично-просвітницької 
діяльності учителів музичного мистецтва загальноосвітніх шкіл, які 
володіють навичками гри на музичному інструменті, здатні 
розкрити художньо-образний зміст музичних творів, мають 
необхідний досвід самостійної роботи з педагогічним та 
концертним репертуаром й готові до практичної виконавської та 
педагогічної діяльності.  

Основними завданнями вивчення дисципліни курс 
«Основний музичний інструмент» є: вільне володіння музичним 
інструментом під час виконання сольних творів; уміння самостійно 
і художньо розкривати зміст музичного твору засобами музичної 
виразності; володіння необхідними навичками роботи над 
педагогічним репертуаром та методикою викладання на 
музичному інструменті, враховуючи специфіку роботи у 
загальноосвітній школі та педагогічному коледжі; виховання 
навичок самостійної роботи над музичним твором; засвоєння 
найбільш типових рис музики різних стилів, епох, національних 
шкіл та художніх напрямків; робота над репертуаром, який 
включено у шкільні програми з прослуховування музики; 
використання на практиці останніх досягнень у галузі музичного 
мистецтва; підготовка до музичного просвітництва, проведення 
тематичних лекцій-концертів; виховання гнучкості й швидкості 
розумових та емоційних дій майбутнього вчителя музики, 
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цілеспрямованості, ініціативності, виконавської волі, творчої 
активності, здатності до самовиховання, самоконтролю, 
самоорганізації. 

Оволодіння необхідними навичками гри на музичному 
інструменті студентами, відповідає сучасним вимогам виховання 
різностороннього, освіченого музиканта, сприяє посиленню 
просвітницьких функцій учителя. Основною формою навчання 
студентів гри на музичному інструменті є індивідуальне музичне 
заняття. Осмислення актуальних тенденцій розвитку музичної 
педагогіки, а саме прагнення до інтеграції знань у рамках кожної 
навчальної дисципліни потребує оновлення змісту даного 
предмета та активізації форм і методів роботи на основі принципів 
наукового узагальнення і зв’язку з практичною діяльністю. 

Уміння вчителя професійно виконувати музичний твір на 
уроці викликає зацікавленість у дітей виробляє їх музичний смак, 
сприяє успішному здійсненню комунікативної функції. Через 
художнє виконання вчитель інформує дітей про музичне 
мистецтво, розвиває їх сенсорно-перцептивну систему, інтелект, 
музичні і творчі здібності, мобілізує увагу, орієнтує на формування 
стійкої системи цінностей, установлює контакт і доброзичливі 
відносини. 

Професійна орієнтація студентів у рамках дисципліни 
«Основний музичний інструмент» передбачає формування у 
студентів умінь вміло виконати на інструменті під час уроку музики 
музично-ілюстративний матеріал, набуття навичок спрощення 
складної фактури інструментальної п’єси або супроводу, а також 
читання з аркуша нескладних п’єс . 

Саме виконавські уміння майбутній вчитель музики здобуває 
на індивідуальних заняттях з основного музичного інструменту у 
різних інструментальних класах, освітня діяльність яких 
спрямована на підготовку індивідуальних навчальних 
посеместрових програм студентів. 

Науковий аналіз проблеми формування художньо-
виконавської майстерності майбутніх вчителів у процесі фахової 
підготовки передбачає визначення низки педагогічних умов, які 
впливатимуть на ефективність процесу формування зазначеного 
утворення. 

Під педагогічними умовами формування художньо-
виконавської майстерності майбутніх фахівців ми розуміємо 
спеціально створене педагогічне середовище, що сприяє 
формуванню готовності майбутнього музиканта-інструменталіста 
до здійснення професійної діяльності та сукупність методів, 
прийомів освітнього процесу, які забезпечують формування 
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зазначеного феномену. На основі аналізу психолого-педагогічної, 
методичної та музикознавчої літератури з теми дослідження, 
вивчення особливостей професійної діяльності музикантів-
інструменталістів, визначають такі педагогічні умови формування 
художньо-виконавської майстерності майбутніх вчителів: 
усвідомлення суб’єктами освітнього процесу сутності та цінності 
художньо-виконавської майстерності для професійного розвитку; 
організація художньо-виконавської діяльності; стимулювання 
рефлексивно-творчої діяльності студента в музично-
виконавському процесі. 

При реалізації означених умов слід враховувати, що більш 
впевнено та ефективно діють ті учні, які навчилися самостійно 
шукати шляхи вирішення проблем чи поставлених завдань. Тому 
викладач створює такі умови, ситуації, що підштовхують студента 
до самостійного пошуку причин ускладнень у навчальній 
діяльності, до рефлексії власного рівня теоретичних знань та 
практичних умінь, виводить його на необхідність саморозвитку, 
самовиховання. Діяльність викладача супроводжується 
підтримкою студента, а пріоритет у визначенні проблем, 
ускладнень у навчальній діяльності належить самому студенту. 
Слід підкреслити, що при реалізації означених педагогічних умов 
особлива увага приділяється саме налагодженню міжособистісних 
стосунків між студентами. Особливо важливого значення це 
набуває у процесі роботи зі студентами, які потрапляють у нові 
для них соціальні умови. Отже, в основу взаємовідносин між 
студентами, покладено низку принципів:  

− принцип відкритості та автономії;  

− принцип переконання при збереженні альтернативи;  

− принцип довіри та сумніву;  

− принцип суб’єкт-суб’єктної позиції.  
Програма навчальної дисципліни «Основний музичний 

інструмент» розрахована на вісім семестрів. У ході заняття з 
основного інструменту увага студентів спрямовується на такі 
аспекти: поглиблення розуміння щодо використання отриманих 
знань і вмінь у майбутній професійній діяльності; взаємозв’язок 
виконавської та методично-педагогічної підготовки, який 
відбувається шляхом активізації пізнавальної самостійності та 
творчої активності, втілення елементів проблемного навчання, 
організації науково-методичної роботи, самостійного аналізу 
проблем педагогічної практики, знаходження та визначення 
засобів та умов, які сприяють поліпшенню і вдосконаленню 
процесу творчої взаємодії з учнями, складання власного музично-
педагогічного репертуару; розвиток проєктувати власну 
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професійну діяльність, прогнозувати її наслідки, творчо 
використовувати зміст і функції музичного мистецтва; актуалізація 
потреби в здійсненні творчого задуму; концентрація творчих сил 
індивідуальності студента, відчуття натхнення, готовність до 
здійснення творчого пошуку.  

Якщо звернутися до внутрішньої будови навчальної 
дисципліни «Основний музичний інструмент», то в ній можливо 
виділити три взаємопов’язані компоненти: формування 
особистості музиканта, його художньо-естетичне та професійно-
технічне виховання. У центрі цієї тріади стоїть художнє виховання, 
яке передбачає формування творчого, активного музиканта, 
здатного охопити широке коло культурних цінностей. Тісно 
пов’язане з художнім вихованням технічне озброєння майбутнього 
вчителя музики. Без нього неможлива професійна діяльність. 
Виконавська техніка виявляється не тільки зовнішнім засобом 
втілення художнього задуму, а й у можливості вчителя образно та 
доступно розповісти учням про музику та проілюструвати свою 
розповідь власним виразним виконанням. 

Інструментальні заняття забезпечуються низкою 
сприятливих умов, які необхідно використовувати у роботі зі 
студентами при вивченні музичних творів. Мова йде про 
використання умінь та навичок, які отримують студенти на 
заняттях із сольного та хорового співу, з диригування та ін. 
Зв’язки, які встановлені між заняттями з основного музичного 
інструмента та вокально-хоровими дисциплінами, обумовлюються 
не тільки вимогами діалектики процесу навчання, але й самим 
змістом роботи над інструментальним твором. Традиції 
інструментальних шкіл засвідчують, що однією з важливих сторін 
інструментально-виконавської майстерності є проблема «співу» на 
інструменті. Заспівати на музичному інструменті – значить 
правдиво, впевнено, передати характер мелодії, яка виконується.  

Зазначимо, що процес удосконалення професійної 
підготовки майбутніх учителів музики під час занять з основного 
музичного інструменту буде більш ефективним за таких умов: 
створення індивідуальних виконавських дидактичних фондів з 
творів, вивчених в індивідуальних класах, які будуть у нагоді 
майбутнім вчителям музики під час ілюстрації музичного матеріалу 
на уроках (музично-теоретичне, методичне забезпечення 
репертуару); використання умінь та навичок, які отримують 
студенти на заняттях із сольного співу та диригування; отримання 
власного індивідуального досвіду. 

Отже, музично-педагогічна ємкість навчальних занять з 
основного музичного інструменту, оновлений погляд на 
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інтеграційні особливості цієї навчальної дисципліни пов’язані з 
осмисленням тенденцій становлення музичної освіти та її 
розвитку, що дає багатий емпіричний матеріал для подальшого 
удосконалення підготовки майбутнього вчителя музики. 
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ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Сучасний світ – це світ технологій, котрі з роками тільки 

вдосконалюються. Більша частина інформації сформована не у 
вигляді друкованих матеріалів, а в більш складних сукупностях 
мультимедійних форматів. Епоха мультимедіа вимагає нових 
умінь і навичок від спеціалістів усіх професійних ланок задля 
створення сприятливого спілкування та ведення документації в 
цифровому демократичному суспільстві. 

Медіаосвіта є актуальною складовою методичної роботи 
вчителя. Вона покликана виконувати унікальну функцію підготовки 
учнів для життя в інформаційному просторі і має надавати знання 
щодо того, як: аналізувати, критично осмислювати і створювати 
медіа-тексти; визначати джерела медіа-текстів, їхні політичні, 
соціальні, комерційні, культурні інтереси й контекст; 
інтерпретувати медіа-тексти й цінності, що несуть в собі медіа; 
добирати відповідні медіа для створення та розповсюдження 
власних медіа-текстів і залучення зацікавленої в них аудиторії; 
забезпечувати вільний доступ до медіа для споживання та 
виробництва власної медіапродукції [1].  

Медіакомпетентність – це рівень медіакультури, що 
забезпечує глибоку розуміння особистістю різноманітних 

http://conference.mdpu.org.ua/viewtopic.php?t=373
http://intkonf.org/orlova-ls-formuvannya-i-udoskonalennya-maysternosti-maybutnogo-vchitelyamuziki/
http://intkonf.org/orlova-ls-formuvannya-i-udoskonalennya-maysternosti-maybutnogo-vchitelyamuziki/
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контекстів функціонування медіа, сформованість умінь ефективно 
взаємодіяти з медіапростором. Медіакомпетентність базується не 
на кількості прочитаних педагогом медіаматеріалів, а 
визначається кількістю ретельно проаналізованих та 
опрацьованих. Популярні позиції в суспільстві займають викладачі, 
які не тільки читають, але й намагаються створювати та 
використовувати власні медіарозробки. Чим більше власних 
спроб, тим яскравіше розвивається індивідуальний стиль 
медіакомпетентності викладача.  

Ознайомлення учнів з усією палітрою сучасних медіазасобів, 
залучення їх до художньо-творчої діяльності в царині ЗМІ, зокрема 
й шляхом застосування у навчальному процесі графічних, 
музичних, анімаційних комп’ютерних редакторів, відкриває нові 
горизонти для художньо-творчої самореалізації особистості. 
Завдяки інтегрованим урокам із медіа є можливість пізнати 
новинки сьогодення, що цікавлять учнів того чи іншого віку. Це 
допомагає знайти спільну мову вчителя і учня, налагодити 
відносини між учнями, якщо постає така потреба, та 
використовувати ці цікавинки в поданні або перевірці знань. 
Наприклад, на екрани вийшов новий мультиплікаційний фільм, 
насичений танцями героїв, музикою, різнохарактерними 
персонажами та ін.. Під час подання нового матеріалу є 
можливість нагадати який-небудь рух з фільму, що сприятиме 
кращому механічному запам’ятовуванню, а під час перевірки знань 
використовувати зображення героїв в асоціації з характером 
музичних творів. Таке навчання сприяє розвитку ініціативи, 
творчості, уяви, співпраці, спонукає учнів діяти спільно, розділяти 
інтереси, розкривати почуття, формувати свої думки. Значно 
покращується бажання навчатися.  

Медіакомпетентність педагога у школі мистецтва ще 
недостатньо розвинена. Зауважимо, що необхідність формування 
медіакомпетентність вчителів шкіл мистецтва не є надзавданням 
їхньої професійної підготовки, оскільки використання засобів медіа 
педагогами в професійній діяльності не вимагає сформованої на 
вищому рівні медіакомпетентності, проте вони мають бути готові 
застосовувати медіа для вдосконалення навчального процесу. І 
саме формування готовності, а не компетентності постає як цілком 
досяжна й достатня мета для підготовки нової формації педагогів 
шкіл мистецтва, які використовують різні медіа для вдосконалення 
освітнього процесу [2].  

Наступною особливістю формування медіакомпетентності 
педагогів шкіл мистецтва є постійна взаємодія з медіапродуктами, 
уміння поєднувати та використовувати їх в навчальному процесі. 
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Потрібно розуміти силу впливу медіа на суспільство, розрізняти 
емоційну реакцію при сприйманні інформації, бути здатним 
сприймати критично в незалежності від джерела.  

Медіакомпетентність стає ключовим чинником розвитку 
людини. Використання медіа робить науку більш прогресивною та 
полегшує навчання. Завдяки яскравим медіаматеріалам, котрі 
спроможні пробудити різноманітні типи пам’яті, з’являється 
можливість детально донести новий матеріал або проаналізувати 
засвоєне знання в учнів з різним типом запам’ятовування. 
Наприклад, дітям с кращою зоровою пам’яттю буде легше 
сприймати знання за допомогою фільмів з різними жанрами 
танців, малюнків з зображенням портретів композиторів, 
різнокольорові ноти та ін. Тобто перегляд мультфільму з 
яскравими героями, котрі танцюють або виконують музичні твори, 
розповідають цікаві історії спонукають рухатися та взаємодіяти 
сприяють кращому запам’ятовуванню.  

Варто зазначити, що  методи навчання з використанням 
медіа на уроках у школі мистецтв – це партнерські стосунки між 
учителем та учнем, учнем та вчителем, учнем та учнем, у 
результаті яких здійснюється досягнення мети та завдань уроку. 
Сучасний урок повинен бути цікавим, зрозумілим, доступним та 
творчим. Саме творчість розвиває мотивацію до кращого навчання 
та розуміння матеріалу. Завдяки творчо-побудованому уроку 
вчитель має більше можливостей для конструювання 
психологічного зв’язку з учнем. З використанням медіа з’являється 
час на швидкий та поточний аналіз учня, що допомагає краще 
розуміти рівень пізнання, психологічний настрій, налаштованість 
на навчання, знаходити шляхи мотивації та зацікавленості учнів з 
різними типами запам’ятовуваннями тощо. Тож постає можливість 
виявлення різних талантів та здібностей в кожному з учнів. Така 
можливість сприяє розвитку самої школи. Школи мистецтв 
допомагають знайти та розвити таланти в творчому потенціалі 
дитини.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ШКОЛАХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СТУДИЯХ ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ ИСКУССТВА- ИМПРЕССИОНИЗМ В ЖИВОПИСИ» 
Мухина А. С. 

Курский государственный университет 
г. Курск, Курская область, Россия 

Зарождение направления. 
История изобразительного искусства и художественных 

стилей оказывает огромное влияние на воспитательный процесс, 
процесс формирования личности и предоставляет обширные 
знания по базовым дисциплинам в художественной школе и 
художественных студиях. А также имеет огромное воспитательное 
значение и влияет на формирование ребенка, как личности 

Сам предмет «История изобразительного искусства (а в 
дальнейшем и история художественных стилей), будучи базовым 
предметом для изучения ставит цель: формирование 
определенного взгляда и представления об исторических 
периодах, художественных явлениях, которые свойственны 
обществу в определенный промежуток времени у обучающихся. 
Каждое произведение – это целая вселенная, глубокий, 
уникальный и неповторимый мир, который выражается через 
призму авторского мировосприятия. Уникальные и неповторимые 
творения можно рассматривать часами, находя в них истинный 
смысл, читать историю, которую нам передает художник. И 
абсолютно неважно, к какому периоду относится конкретное 
произведение, важно научится его читать, анализировать и 
понимать его в контексте времени. 

Целью этой рекомендации автор видит в том, чтобы помочь 
преподавателям: 

− предоставить возможность ученикам ознакомиться с 
таким явлением в живописи как импрессионизм; 

− сформировать представление о причинах возникновения 
импрессионизма в живописи; 

− ознакомить обучающихся с лучшими произведениями 
художников импрессионистов и их биографией; 

− развить заинтересованность в таком явлении как 
импрессионизм; 

− сформировать навыки анализа художественного 
произведения как явления в искусстве; 

− сформировать способность интерпретировать культурно-
художественное явление благодаря владению терминологией; 

− сформировать художественное мышление в контексте 
конкретных художественно-исторических периодов; 
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− сформировать эстетический вкус во всесторонне 
развитой личности. 

Тенденция понимания различных этапов культурно-
художественных явлений, определенных этапов развития 
общества должна пониматься и восприниматься учениками как 
целостный пласт культуры, где каждое отдельное явление – это 
звено цепи, являющееся неделимым. 

Рассмотрим на примере импрессионизма. 
Одним из главнейших принципов, которых придерживались 

импрессионисты – это пленэрная работа. Попадая на улицу, 
навстречу воздуху, природе, он выходит из зоны комфорта, таким 
образом. Вместо поставленного студийного освещения, и 
статичной натуры появляется неопределенный свет, исчезают 
четкие контуры. Именно поэтому импрессионисты старались 
запечатлеть мгновение, то, что происходит в данный момент, 
передавая окружающую природу сквозь свое психоэмоциональное 
состояние. Благодаря всем этим решениям возникает новое 
веяние в живописи. Они отказываются от смешанных цветов, и 
начинают писать чистыми красками, нанося рядом определенные 
мазки, для достижения той самой живости.  

В качестве конкретного примера можно привести Эдуарда 
Мане (23 января 1832 г. Париж – 30 апреля 1883 Париж) – 
французский художник, писал портреты, жанровые композиции, 
пейзажи, оставил после себя также много офортов, гравюр и 
разнообразный графики, используя новые техники. 

С самого начала выступал против традиционного 
французского академического искусства, и противопоставлял ему 
изображения реальной жизни и окружающей среды, 
повседневности, в частности жизни Парижа. Его полотна 
парижские салоны считали вызывающими, а буржуазия довольно 
остро реагировала на них. Во многих своих произведениях был 
предтечей импрессионизма.  

Полотно «Бар в Фоли-Бержер» (1881–1882) (рис. 1), тяжело 
больной, уже находясь на смертном одре, художник писал 
практически по своим воспоминаниям. В своей жизни, он 
придерживался реализма, однако в своей последней работе он 
выходит за рамки своего реалистического искусства и показывает 
зрителю одну жизнь человека, которая проявляется лишь в 
отражении в зеркале. Он максимально облегчает всё: сон – 
светлее, валёры – более легкие, а краски ярче, и все это создает 
невероятно гармоничный ансамбль. 
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Рисунок 1. Эдуард Мане, «Бар в Фоли-Бержер» 

 
Схема анализа художественного произведения.  
1. Автор, период выполнения. 
2. Виды изобразительного искусства. (Живопись, 

скульптура, барельеф и т.д.). 
3. Жанр изобразительного искусства. (Портрет, пейзаж, 

натюрморт, жанровая композиция). 
4. Сюжет. (Исторический, бытовой, анималистический, 

религиозный). 
5. Композиция. (Динамическая, статическая, 

горизонтальная, вертикальная, диагональная, монофигурные, 
многофигурная и т.д.). 

6. Техника выполнения. (Акварельная живопись/графика, 
масляная живопись, офорт и т.д.). 

7. Цветовая палитра. (теплая/холодная/смешанная 
цветовая гамма). 

8. Значение произведения для современного искусства. 
Таким образом, логика преподавания данной методической 

разработки состоит в том, чтобы структурировано рассмотреть 
определенный промежуток времени в истории изобразительного 
искусства в контексте изучения «искусства периода конца XIX века 
начала XX века», «Импрессионизм в живописи – зарождение 
направления». Важное часть методической разработки является 
изучение истории периода, выдающихся личностей искусства 
эпохи импрессионизма, их достижения, подходы к работе, 
выдающиеся программные произведения. Практические 
рекомендации, к анализу художественного произведения на 
примах работ Поля Сезанна. Схема анализа произведения 
упрощает выполнение учащимися предложенных задач. 
Предоставленные экземпляры иллюстративного материала 
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способствуют наглядному восприятию теоретического материала 
и облегчают его усвоение. 

В методической разработке рассмотрен материал, 
касающийся импрессионистической живописи. Рассматривая этот 
период в истории изобразительного искусства возможно 
расширить охват данного материала за счет изучения других 
видов искусства, таких как скульптура, литература и архитектура). 

 
 

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ 
Маслюк О. М. 

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

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. О. Рудницька 
розкриває поняття «мистецька освіта» як «освітню галузь, що 
спрямована на розвиток у людини спеціальних здібностей і смаку, 
естетичного досвіду і ціннісних орієнтацій, здатності до 
спілкування з художніми цінностями у процесі активної творчої 
діяльності та вдосконалення власної почуттєвої  
культури» [1, с. 30]. У сучасній фаховій мистецькій освіті  
науковцями виділяються та обґрунтовуються наступні завдання: 
стимулювання емоційного розвитку і художнього мислення, 
активізація творчого потенціалу через засвоєння різних видів 
художньої діяльності; створення умов для широкої базової освіти, 
що дає змогу швидко переключатися на суміжні галузі професійної 
діяльності; оволодіння системою поглядів, згідно з якими фахові 
знання спрямовуються на формування моральності, особистісної 
культури, ціннісної свідомості. Вирішення цих завдань потребує не 
просто удосконалення змісту і організації навчального процесу у 
вищій школі, а впровадження таких інновацій, які б об’єктивно 
відповідали новим вимогам і створювали умови для їх реалізації. 

Реалізація основної мети, визначеної Державним 
стандартом нового покоління освітньої галузі «Мистецтво», 
передбачає формування в учнів системи ключових(базових), 
загальнокультурних, мистецьких компетентностей як здатність до 
художньо-творчої самореалізації, культурного самовираження. 
Сучасні вимоги до професійної компетентності фахівців 
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мистецького профілю зумовлюють необхідність інноваційних 
підходів до сутності освіти, оновлення її змісту з урахуванням 
традицій, досвіду минулого, а також гуманістичного, естетичного і 
культурного розвитку особистості. Важливою рисою часу стає 
необхідність формування креативності і культури методологічного 
мислення фахівців, стимулювання їх пізнавальної і творчої 
активності. Важливим кроком у цьому напрямі стала розробка 
«Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті», в 
якій наголошується на необхідності зміни «освітньої парадигми» 
на «діяльнісно-розвиваючу» і обов’язковому переході від 
інформаційно-репродуктивного навчання до особистісно-
орієнтованого на всіх етапах навчання. У Національній стратегії 
розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр. зазначається, що 
«розвиток системи освіти в зазначеному напрямі ґрунтується на 
рекомендаціях Нової стратегічної програми європейського 
співробітництва в галузі освіти і навчання «Освіта і навчання 
2020». Інтеграція України у світовий освітній простір вимагає 
постійного вдосконалення національної системи освіти, пошуку 
ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг, апробації та 
впровадження інноваційних педагогічних систем, модернізації 
змісту освіти і організації її адекватно світовим тенденціям і 
вимогам ринку праці. Ключовим завданням освіти у ХХІ сторіччі є 
розвиток мислення, орієнтованого на стале майбутнє. Сучасний 
ринок праці вимагає від випускника не лише глибоких теоретичних 
знань, а здатності самостійно їх застосовувати в нестандартних, 
постійно змінюваних життєвих ситуаціях, переходу від суспільства 
знань до суспільства життєво компетентних громадян. [2]. 
Підготовка майбутнього фахівця, здатного до самоосвіти, аналізу 
та інноваційної діяльності, стала пріоритетним завданням для 
вищої мистецької школи. Як визначає академік І. Зязюн, «на 
стикові ХХ–ХХІ століть започатковується «культуротворча» освіта 
з уявленнями про гуманістичний тип особистості, яка не лише 
споживає культурні цінності, але й примножує їх. 

Сьогодні в Україні функціонує багатоступенева і 
безперервна система підготовки мистецьких кадрів, до якої 
входять початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади 
(школи естетичного виховання) – позашкільна освіта; середні 
спеціалізовані мистецькі школи (школи інтернати) – загальна 
середня освіта та професійна підготовка; заклади вищої освіти; 
студії з підготовки кадрів для національних творчих колективів 
України. Школи естетичного виховання не лише дають початкову 
професійну підготовку майбутнім митцям, але й виховують 
грамотного слухача (глядача), здатного сприймати і адекватно 
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оцінювати продукцію академічної культури. Діяльність педагогічних 
колективів шкіл естетичного виховання спрямована на всебічний 
розвиток творчої особистості кожної дитини, формування 
духовності та високих моральних цінностей, реалізацію здібностей 
і талантів. Головним завданням вищих мистецьких навчальних 
закладів є здійснення освітньої діяльності, основу якої становлять 
навчальна, виховна, наукова, культурно-просвітницька та 
методична роботи. Основне теоретичне підґрунтя навчальних 
предметів у всіх мистецьких закладах освіти становить академічне 
мистецтво. Аналіз програм дисциплін засвідчив, що виховання 
митців відбувається на основі зразків європейської класики, творів 
композиторів-романтиків, митців XX ст., сучасних композиторів, 
зразків народного мистецтва.  

Отже, сформована освітня вертикаль: школа естетичного 
виховання – училище – заклад вищої освіти як мережа мистецьких 
навчальних закладів по всій території України створює умови для 
послідовного формування особистості професійного митця. 
Суспільна практика засвідчує безумовну життєздатність 
академічної системи мистецької освіти. Красномовним свідченням 
цього є той факт, що не лише випускники, а й учні та студенти 
вітчизняних мистецьких навчальних закладів є постійними 
володарями високих нагород найпрестижніших міжнародних 
конкурсів, фестивалів, виставок, демонструючи всьому світу 
високий рівень українського мистецтва.  

Таким чином, багаторічний досвід виховання творчих 
особистостей яскраво свідчить про ефективність сучасної системи 
мистецької освіти і доводить її життєздатність. Сьогодні Україна 
прагне інтегруватися в європейський освітній простір. Тому, 
здійснюючи реформування вищої освіти у світлі Болонського 
процесу, варто у ході системної модернізації освітньо-
кваліфікаційної структури мистецької освіти обов’язково 
враховувати вітчизняний конкурентоздатний досвід. А інтеграція 
мистецької освіти в культурний простір Європи можлива лише з 
урахуванням власних мистецьких традицій, національної 
специфіки, найкращих вітчизняних здобутків у підготовці 
мистецьких кадрів. 

В іншому випадку, як слушно зазначає ректор Національної 
музичної академії України імені П. І. Чайковського, професор 
В. Рожок, «у разі огульного пристосування нашого досвіду до 
такого роду Болонських процесів ми остаточно втратимо і 
працевлаштування наших музикантів у Європі й іноземних 
студентів на ринку мистецько-освітніх послуг» [3]. Руйнація змісту 
вітчизняної мистецької освіти заради уніфікації форм є 
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безпідставною, оскільки фахова підготовка українських митців 
відповідає європейським вимогам у цій сфері. 

Підбиваючи підсумки, слід визначити, що 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 способів організації 
педагогічного процесу до розвиваючих, активізуючих; 
безперервність освіти; неподільність навчання й виховання; 
акмеологічне спрямування розвитку особистості. 
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СЕКЦІЯ 5 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 
ПРОФІЛІВ СТУДЕНТІВ 

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

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Проєктування цифрових освітніх технологій у навчанні 

майбутніх учителів початкової школи передбачає створення й 
впровадження образу навчального процесу, в якому цифрові 
освітні технології використовуються для розвитку вмінь ХХІ 
століття на основі застосування теорії множинного інтелекту 
Г. Гарднера [1].  

Після того як Г. Гарднер розробив теорію множинного 
інтелекту, педагоги шукають ефективні шляхи її впровадження в 
освітній процес. Автор теорії сам не міг запропонувати ці шляхи, 
проте вважав педагогів експертами, які можуть запровадити 
результати його дослідження в освітній процес. Задля цього 
педагоги мають чітко розуміти характеристики кожного з видів 
інтелектів та досліджувати форми їх проявів у студентів.  

Для того, щоб визначити, який вид інтелекту в студентів 
домінує В. МакКензі пропонує проводити дослідження на базі 
опитування, розробленого ним для двох вікових категорій: 
дорослих та дітей. Автор наголошує, що це опитування є не 
простим тестом, а дослідницькою методикою визначення 
домінуючого типу інтелекту, яка дає загальне уявлення про 
сприйняття студентами сильних сторін та власних переваг у всій 
множинності інтелектів. Ця методика, на думку автора, надає 
можливість викладачеві оцінити індивідуальний інтелектуальний 
профіль кожного учасника освітнього процесу [2]. 

Пропонуючи респондентам проходження анкетування щодо 
визначення виду інтелекту, який домінує, їм надають інструкції, 
що: по-перше, кожна особистість має прояви всіх видів інтелекту; 
по-друге, кожен вид інтелекту може розвиватися, а його прояви 
підсилюватися; по-третє, теорія множинних інтелектів спрямована 
на розширення можливостей особистості, а не на навішування 
ярликів.  

Анкетування для визначення типів множинних інтелектів для 
дорослих представлене в двох версіях. Чорно-біла версія 
розроблена для студентів і анкета з кольоровим маркуванням для 
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викладачів, які здійснюють аналіз відповідей. Маркування має три 
кольори, які відповідають трьом інтелектуальним профілям: 
аналітичному, інтерактивному та інтроспективному. 

Пропонуємо більш детальну характеристику індивідуальних 
інтелектуальних профілів. 

Якщо в студентів переважає логіко-математичний, музично-
ритмічний та природничий вид інтелекту, вони мають аналітичний 
профіль, адже здатні ґрунтовно аналізувати та використовувати 
інформацію щодо конкретної ситуації. Освітню діяльність студенти 
з аналітичним профілем сприймають як евристичний процес.  

Студенти з цим профілем прагнуть виявляти проблему, 
визначати мету, самостійно виконувати завдання й знаходити свої 
варіанти їх розв’язання, планувати навчальний процес, 
здійснювати самоконтроль та регулювати власну діяльність; 
уміють ранжувати, класифікувати, досліджувати, спостерігати, 
експериментувати, перетворювати речі й на основі цього робить 
висновки, легко знаходить причину, розуміють важливість 
символів.  

Завдання викладача – сформулювати точні інструкції,  
допомогти оформити та виразити думку, підтримати нестандартні 
судження, провести критичний аналіз  продукту діяльності, надати 
емоційну підтримку. 

Рекомендовано використовувати у процесі навчання 
універсальні (електронні соціальні мережі, мультимедійні 
презентації, навчально-ігрові платформи, відео- та комп’ютерні 
ігри, відеоконференції, цифрові наративи) та специфічні (текстові, 
фото-, аудіо-, відеоредактори, електронні таблиці, бази даних, 
інструменти онлайн-пошуку, аналізу і збору даних, онлайн-
інструменти і додатки, що створюють графічні відтворення часових 
проміжків) цифрові освітні технології.  

Якщо в студентів домінують прояви екзистенційного, 
інтраперсонального та візуально-просторового видів інтелектів, 
вони виявляють особливості інтроспективного інтелектуального 
профілю. Для таких студентів визначальним є зв’язок із особистим 
досвідом та користю, отриманими в процесі навчання. Освітню 
діяльність студенти з профілем сприймають як ефективний 
(результативний) процес. Показники результативності є 
найголовнішими при виконанні будь-якого завдання, розуміння 
практичної реалізації отриманих знань є головною умовою 
ефективності освітнього процесу. 

Студенти з цим профілем цікавляться філософськими 
проблемами, мають високу самосвідомість, здатні до 
саморефлексії, схильні міркувати про власну поведінку, 
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мотивацію, емоції, досвід, уміють надавати адекватну самооцінку, 
їм подобається шукати відповіді на складні запитання, навіть 
фантастичного змісту. Для таких студентів характерно прагнення 
до самостійного вибору завдань, самостійного планування своєї 
роботи, індивідуального підбору ігор та забав, вибору свого місця 
праці, висловлення власної позиції. Візуалізація навчального 
змісту відіграє важливу роль для засвоєння навчального матеріалу 
та має відповідати їх естетичним критеріям. Для таких студентів 
психологічна підтримка з боку викладача є необхідною умовою 
успішного навчання. 

Рекомендовано використовувати у процесі навчання 
універсальні (електронні соціальні мережі, мультимедійні 
презентації, навчально-ігрові платформи, відео- та комп’ютерні 
ігри, відеоконференції, цифрові наративи) та специфічні (блог, 
форуми, електронна пошта, текстові, фото-, аудіо-, 
відеоредактори, ресурси для створення кросвордів, ребусів, 
доповненої реальності тощо) цифрові освітні технології. 

Переважання вербально-лінгвістичного, кінестетичного та 
інтерперсонального видів інтелекту говорить про наявність 
інтерактивного інтелектуального профілю. Освітню діяльність 
студенти з інтерперсональним профілем сприймають як 
соціальний процес.  

Студенти з цим профілем прагнуть до взаємодії з іншими 
задля досягнення глибшого усвідомлення. Якщо такі студенти 
виконують завдання самостійно, вони прагнуть звернути увагу на 
процес виконання завдань іншими студентами. Такі студенти 
люблять говорити, розповідати використовують багатий 
словниковий запас, зрозуміло висловлюють й записують свої 
думки, легко вивчають іноземні мови, чутливі до ритмів, звуків, 
мають хорошу слухову пам’ять, охоче і часто ставлять запитання, 
люблять рух, свідомо й цілеспрямовано використовують рухи та 
жестикулюють. Студенти з задоволення працюють в групі, легко 
встановлюють соціальні контакти, мають лідерські задатки, 
прислухаються до думки інших, виявляють асертивність, уміють 
співчувати, створюють доброзичливу атмосферу в колективі, 
мають розуміти своє місце та особистий вклад у загальну справу.   

Рекомендовано використовувати у процесі навчання 
універсальні (електронні соціальні мережі, мультимедійні 
презентації, навчально-ігрові платформи, відео- та комп’ютерні 
ігри, відеоконференції, цифрові наративи) та специфічні (блог, 
форуми, електронна пошта, текстові, фото-, аудіо-, 
відеоредактори, ресурси для створення кросвордів, ребусів, 
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доповненої реальності, тренажери, симулятори тощо) цифрові 
освітні технології. 

Отже, врахування індивідуальних особливостей студентів у 
способах сприймання навчального матеріалу, забезпечує широке 
коло різноманітних видів діяльності, та збагачує особистісний 
досвід і прискорює та полегшує процес навчання. Передача 
навчальної інформації в різних форматах і за допомогою різних 
засобів, активізує різні види інтелектів, коли навчальна інформація 
представляється в кількох формах, створюються умови для 
глибокого розуміння студентами змісту навчального матеріалу.  
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Головним завданням реформування освіти, поставленим у 
державній національній програмі, є запровадження в навчально-
виховній роботі нових педагогічних інноваційних технологій. 
Мистецька освіта, яка заснована на новітніх педагогічних 
технологіях, виступає основою творчого розвитку духовної 
культури особистості. Пошук нових ідей, нових шляхів спонукає 
звернути увагу на використання в практиці викладання предметів 
художньо-естетичного напряму інноваційних технологій. 
Мистецтво відкривається перед дитиною як процес становлення 
художнього образу через різні форми художнього втілення 
(літературні, музичні, образотворчі). Урок мистецтва стає не 
просто уроком розвитку здібностей, а уроком, коли розвиваються 
всі психічні процеси: сприйняття, мислення, пам’ять, увага [1].  

У державному документі «Національна доктрина розвитку 
освіти» зазначено, що характерною ознакою нашої епохи є перехід 
суспільства від індустріального стану розвитку до 
постіндустріального, а нині – до інформаційного. Запровадження в 
освітній процес сучасних інформаційних технологій відкриває нові 

https://cutt.ly/Mts2hc3
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шляхи й надає широкі можливості для подальшого загального та 
професійного навчання, всебічної активізації творчих, пошукових, 
особистісно орієнтованих форм організації навчання [2]. 

Інформаційні-комунікаційні технології дозволяють по-
новому, комплексно використовувати на уроках художньо-
естетичного циклу текстову, звукову, графічну й відеоінформацію – 
створюється новий мультимедійний контент. На уроках мистецтва 
гармонійно поєднуються знання комп’ютерної грамоти з музикою, 
образотворчим мистецтвом, літературою, і, як результат цього 
поєднання, створюється нова якість сучасного інтегрованого уроку. 

XXI століття – час переходу до високотехнологічного 
інформаційного суспільства в якому якість людського потенціалу, 
рівень освіченості й культури всього населення набувають 
вирішального значення. 

Комп’ютери стрімко увійшли в різноманітні сфери нашої 
повсякденної діяльності, тому важливим є завданням 
запровадження комп’ютерної техніки в освітній процес. 

Інформаційно-комунікаційні технології навчання (ІКТ) – це 
сукупність методів і технічних засобів реалізації інформаційних 
технологій на основі комп’ютерних мереж і засобів забезпечення 
ефективного освітнього процесу.  

Інформаційні технології – це сукупність інформаційних 
процесів з використання засобів обчислювальної техніки, що 
забезпечують швидкий пошук інформації, доступ до джерел 
інформації. 

Комунікаційні – підвищення ролі комп’ютерних мереж у 
забезпеченні реалізації інформаційних процесів [3]. 

Комп’ютер може використовуватися на всіх етапах: як при 
підготовці уроку, так і в процесі навчання: при поясненні нового 
матеріалу, закріплені, повторені, контролі. При цьому комп’ютер 
виконує такі функції: 

Функції вчителя: 

− джерело навчальної інформації; 

− наочний посібник; 

− тренажер; 

− засіб діагностики і контролю. 
Функції робочого інструменту: 

− засіб підготовки текстів, їх зберігання; 

− графічний редактор; 

− засіб підготовки виступів. 
Проведення уроків із використанням ІКТ дає можливість: 

вирішити проблему дефіциту наочного приладдя, якісного 
відтворення звуку, дозволяє проводити віртуальні екскурсії по 
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музеях світу, подорожувати по країнах та епохах; використовувати 
презентації Microsoft PowerPoint; використовувати ПК як засіб для 
демонстрації наочності (твори живопису, портрети композиторів, 
тощо), прослуховувати музичні твори; демонструвати фрагменти 
відеофільмів, проводити групове та індивідуальне опитування 
учнів. 

Завдяки використанню ІКТ, учні вирізняються високою 
активністю на уроках, навчаються висловлювати свою думку, 
міркувати, самостійно оволодівати інформацією. 

Упровадження інформаційних технологій на уроках 
художньо-естетичного циклу забезпечує вирішення завдань 
усебічного розвитку природних, творчих здібностей учнів, а саме: 

− фантазії і художньої уяви; 

− асоціативного сприйняття і мислення на основі 
художнього і музичного матеріалів; 

− розуміння поняття ритму в природі і мистецтві; 

− відчуття простору, форми, контрасту, динаміки, 
кольорової палітри. 

Використання комп’ютера на уроці створює можливості для 
розвитку зорової пам’яті, фантазії, формування у дітей естетично-
гармонійного світосприйняття [1]. 

Таким чином, у сучасному закладі освіти комп’ютер не 
вирішує всіх проблем, він залишається багатофункціональним 
технічним засобом навчання. Не менш важливі й сучасні 
педагогічні технології та інновації в освітньому процесі, які 
дозволяють не просто «вкласти» в кожного, хто навчається певний 
запас знань, але, в першу чергу, створити умови для прояву 
пізнавальної активності учнів. Інформаційно-комунікаційні 
технології, в сукупності з правильно підібраними технологіями 
навчання, створюють необхідний рівень якості, варіативності, 
диференціації та індивідуалізації навчання і виховання. 
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Слов’янський енергобудівний технікум 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Інформаційні технології підвищують інформативність 

заняття, ефективність навчання, надають кожному заняттю 
динамізм і виразність. 

Завдяки використанню інформаційних технологій на 
заняттях з інформатики можна показувати фрагменти 
відеофільмів, рідкісні фотографії, графіки, формули, анімацію 
досліджуваних процесів і явищ, роботу технічних пристроїв та 
експериментальних установок, прослухати музику і мови, 
звернутися до інтерактивних лекцій тощо. 

За допомогою комп’ютера можна показати такі явища й 
експерименти, які недоступні безпосередньому спостереженню, 
наприклад, еволюцію зірок, ядерні перетворення, квантування 
електронних орбіт, тощо. За допомогою моделей з віртуальної 
лабораторії, створеної в проєктному середовищі «Жива 
математика» можна змоделювати процеси. Демонстрація дослідів, 
мікропроцесів, які не можна виконати в школі, можливо без показу 
реальних експериментів.  

Відомо, що в середньому за допомогою органів слуху 
засвоюється лише 15% інформації, за допомогою органів зору 
25%. Але  якщо впливати на органи сприйняття комбіновано, 
засвоєними опиняться близько 65% інформації [1]. 

На багатьох заняттях у ЗФПО використовують 
мультимедійний проєктор, для проєктування всього змісту записів 
«на дошці» викладачем. Завдяки цьому записи студентам групи 
добре видно, записи більш чіткіші, ясні і ідеальні. Чи не менш 
практичними є використання фотографії плакатів, зроблені 
цифровим фотоапаратом. В електронному вигляді ці плакати 
більш чітко видні всім у класі, тим більше, що можна збільшити 
необхідну частину плаката. 

З’являється можливість виконати роботу в віртуальної 
лабораторії шляхом вибору різних початкових параметрів. 
Наявність у лабораторії інформатики комп'ютерів та підключення 
до мережі Інтернет дозволяє організувати дистанційне навчання 
студентів, які не мають можливості відвідувати заняття. 

Комп’ютерні моделі легко вписуються в традиційне заняття і 
дозволяють організовувати нові види навчальної діяльності. 

Для самостійного вирішення в групі чи вдома можна 
запропонувати завдання студентам, правильність вирішення яких 
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вони зможуть перевірити, поставивши комп’ютерні експерименти. 
Самостійна перевірка отриманих результатів за допомогою 
комп’ютерного експерименту підсилює пізнавальний інтерес 
студентів, робить їх роботу творчою, а в ряді випадках наближає її 
за характером до наукового дослідження. 

В результаті, на етапі закріплення знань багато моїх 
студентів починають придумувати свої завдання, вирішувати їх, а 
потім перевіряти правильність своїх міркувань, використовуючи 
комп’ютер.  

Завдання творчого та дослідницького характеру істотно 
підвищують зацікавленість студентів у вивченні дисциплін 
природничо-математичного циклу у ЗФПО і є додатковим 
мотивуючим фактором. 

Багато моїх студентів, які мають вдома комп’ютер, 
використовують навчальні програми для виконання творчого 
домашнього завдання, з результатами якого виступають на 
занятті. Це дозволяє проводити індивідуальну роботу зі 
студентами, розширювати їх освітнє середовище. 

Для проведення тематичного та підсумкового контролю 
знань студентів складаються і використовуються мною на заняттях 
з інформатики комп’ютерні тести. 

До найбільш ефективним та інноваційним формам подання 
матеріалу слід віднести мультимедійні презентації. Використання 
мультимедійних презентацій доцільно на будь-якому етапі заняття, 
що дозволяє оперативно поєднувати різноманітні засоби 
навчання, які сприяють більш глибокому і усвідомленому 
засвоєнню досліджуваного матеріалу, економії часу на занятті, 
насиченню його інформацією.  

Також я постійно використовую на заняттях метод проєктів, 
що дозволяє студентам оволодіти вмінням побудови ланцюжка: 
від ідеї через цілі, завдання, мозковий штурм до реалізації та 
публічного захисту проєкту. В основі проєктної діяльності студентів 
лежить розвиток пізнавальних навичок, умінь самостійно 
конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному 
просторі, розвиток їх критичного і креативності, вміння побачити, 
сформулювати, знайти шляхи вирішення і вирішити проблему [1]. 

Проєктна діяльність – це нова технологія навчання. На 
відміну від традиційної, вона дозволяє перейти від навчання як 
процесу запам’ятовування до самостійної пізнавальної  
діяльності [2].  

Отже, впровадження нових освітніх технологій в навчальний 
процес змінює методику навчання, дозволяє поряд з традиційними 
методами, прийомами і способами використовувати моделювання 
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освітніх процесів, анімації, персональний комп’ютер, які сприяють 
створенню на заняттях наочних образів на рівні сутності, 
міжпредметній інтеграції знань, творчому розвитку мислення, 
активізуючи навчальну діяльність студентів. 
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Актуальність дослідження зумовлена тим, що застосування 
сучасних інформаційних технологій у навчанні – одна з найбільш 
важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього 
процесу. В останні роки комп’ютерна техніка й інші засоби 
інформаційних технологій стали все частіше використовуватися. 

Інформатизація суспільства – це перспективний шлях до 
економічного, соціального та освітнього розвитку. Інформатизація 
освіти спрямовується на формування та розвиток 
інтелектуального потенціалу нації, удосконалення форм і змісту 
навчального процесу, впровадження комп’ютерних методів 
навчання та тестування, що надає можливість вирішувати 
проблеми освіти на вищому рівні з урахуванням світових вимог. 

Потужний потік нової інформації, реклами, застосування 
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. 

Система освіти України перебуває в стані трансформації. 
Вона зазнає суттєвих змін у результаті таких світових процесів, як: 
поява нових інформаційних технологій, розширення меж 
спілкування, відкриття нових можливостей комунікації, значне 
зростання обсягу інформації. Так, однією з найнеобхідніших умов 
на сучасному етапі є використання різноманітних засобів сучасних 
інформаційно-комунікативних технологій – комплексу процедур, 
що реалізують функції збору, отримання, накопичення, 
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збереження, обробки, аналізу та передачі інформації в 
організованій структурі, з можливим використанням засобів 
обчислювальної техніки. 

Будь-яка педагогічна технологія – це інформаційна 
технологія, оскільки основу технологічного процесу навчання 
складає отримання і перетворення інформації. Більш вдалим 
терміном для таких технологій, є комп’ютерна технологія. 

Використання ІКТ у роботі педагога дає можливість: 

− самоосвіти педагога, підвищення його професійного 
рівня;  

− навчатися і здобувати знання, вміння та якості, необхідні 
сучасній людині; 

− отримувати найсучаснішу інформацію по темі, 
оновлювати навчальний та дидактичний матеріал; 

− мати доступ до методичної бази розробок; 

− спілкуватися з колегами на різних форумах; 

− отримувати кваліфіковані консультації та поради 
експертів; 

− публікувати свої матеріали; 

− брати участь в обговоренні опублікованих матеріалів; 

− брати участь в професійних конкурсах, вебінарах; 

− обмінюватися досвідом з колегами з інших регіонів і 
країн. 

Основним призначенням служби інформаційного 
забезпечення є: 

− формування інформаційного освітнього середовища 
закладу, поетапне вирішення задач інформатизації освіти; 

− упровадження нових інформаційних технологій в освітній 
і управлінський процеси; 

− інформаційно-методичне забезпечення освітнього 
процесу; 

− упровадження електронного документообігу. 
Використання ІКТ в освітньому процесі.  
Основним призначенням служби інформаційного 

забезпечення є: 

− формування інформаційного освітнього середовища 
закладу, поетапне вирішення задач інформатизації освіти; 

− упровадження нових інформаційних технологій в освітній 
і управлінський процеси; 

− інформаційно-методичне забезпечення освітнього 
процесу; 
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− упровадження електронного документообігу. 
Використання ІКТ в освітньому процесі. 

Сучасність вимагає нових підходів до навчального процесу, 
нових методів, форм подання навчальної інформації. 

Я вважаю, що використання ІКТ на уроках: 
1. Розвивають у дітей креативне мислення. 
2. Навчають по-іншому сприймати прочитаний або 

прослуханий текст. 
3. Повніше й точніше дозволяють висловлювати свої думки. 
Отже, використання комп’ютерних технологій вносить істотні 

зміни у діяльність педагога та розвиток учня як особистості, 
ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання 
предмета у комп’ютерному класі, вимагає чіткої організації та 
індивідуальної роботи з кожним учнем під час освітнього процесу у 
своїй діяльності. 
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мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 
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Освітні інновації потребують від сучасних педагогів 
постійного підвищення свого професіоналізму та опанування 
нових компетентностей. Реформа 2018 року, започаткована екс-
міністром Л. Гриневич «Нова українська школа», висуває перед 
викладачами високі освітні завдання. Довіра до якості та цінностей 
вищої освіти в Україні серед населення є досить значною. Якщо 
взяти до уваги статистичні дані, які представляють українську 
освіту на міжнародній арені та в Україні, то можна зробити 
висновок, що індекс глобальної конкурентоспроможності Global 
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Competitiveness Index, який, у тому числі, вимірює рівень якості 
освіти у Україні серед міжнародної спільноти, то він є одним із 
найвищих за рівнем охоплення вищою освітою серед населення. У 
2011 році у глобальному індексі конкурентоспроможності за 
станом вищої освіти Україна посідала 46-е місце, а у 2016 році 
піднялася на 34-е місце. За даними Держстату, до 80% випускників 
українських шкіл вступають до університетів. 

Українські педагоги, у зв’язку зі стрімкою ґаджетизацією, 
інтернетизацією нашого життя, маневруючи у форс-мажорних 
умовах пандемії COVID 2019 року, опановують нові моделі 
викладання освітнього матеріалу, застосовуючи та модернізуючи 
методи викладання освітнього матеріалу згідно з національними 
умовами освіти, а також закордонною практикою дистанційної та 
змішаної моделей навчання. 

Глобальний, високошвидкісний і необмежений доступ до 
мереж інтернету кардинально змінив життя людей усього світу, 
відкривши нові можливості для багатьох сферах життя людини. І 
освіта не залишилася осторонь. З’явилася можливість онлайн 
освіти, коли здобувач освіти навчається самостійно або віддалено. 

Онлайн освіта, або як її називають дистанційна освіта, 
широко впроваджується світом та почала активно 
запроваджуватися в Україні. Є багато переваг дистанційної форми 
навчання. Дуже зручно, що здобувачі освіти можуть опановувати 
предмет у зручний для них час, у будь-якому місці, на своєму 
приладі, повторювати матеріал певну кількість разів, яка 
відповідає їх потребі щодо засвоєння матеріалу, а також дає 
можливість переглядати матеріал пізніше, самостійно розподіляти 
свій часу та сили для опанування нового матеріалу, формувати 
навички самоосвіти протягом життя, що сприятиме зниженню 
психологічного та фізичного навантаження. 

Є також і недоліки дистанційної форми навчання. Із суттєвих 
недоліків можна назвати такі. Це – тотальна ґаджетизація життя 
здобувачів освіти, яка зменшує час для реалізації та пізнання світу 
та себе, це і погіршує фізичний стан студентів через брак рухів, 
втрату яскравості життя, мотивації, а також призводить до повної 
відсутності практичних навичок. Головне –втрачається зв'язок між 
викладачем і вихованцем, адже період навчання у вишах  
припадає на становлення молодої зрілої особистості, а для цього 
потрібно не лише дати теоретичні знання, а й насамперед 
виховати людину, сформувати шкалу людських цінностей, 
допомогти в загартовуванні характеру, і це неможливо зробити 
онлайн, навіть якщо онлайн спілкування відбувається за 
допомогою чатів, форумів, відеоконференцій. Цифрова технологія 
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не може замінити студентові педагога, який має особистий досвід, 
власну харизму, може бути наставником. 

Популяризація онлайн освіти з часом буде йти на спад. 
Звісно, вона матиме попит в освітньому процесі. Наприклад, 
масові онлайн курси. Але традиційна вища освіта змінюється і ще 
трансформуватиметься. 

Найбільша потенційна перспектива – у симбіозі онлайн та 
офлайн навчання, тобто у змішаній формі навчання. Змішане 
навчання – це і є освітня інновація, яка поєднує переваги онлайн і 
офлайн освіти та усуває недоліки кожної з цих освітніх моделей. 
Змішане навчання відкриває для викладачів можливості позбутися 
рутинної роботи. За великим рахунком, це ті ж лекції, тільки 
онлайн. Інтегровані онлайн курси звільняють лектора від 
рутинного начитування матеріалу і дають багато додаткового часу 
для наочної роботи зі студентами. 

Звісно, нові форми викладання змушують викладачів 
змінюватися самим, стиль викладання освітнього матеріалу й 
опановувати нові навички, здобувати корисні компетентності. 
Сучасний педагог стає не лише фасилітатором, розробником 
нових програм, але й продюсером, відеооператором, ведучім і 
навіть блогером. Такий підхід, корисний та цікавий, здатний 
підняти освіту в Україні на вищій сучасний рівень. Він також 
потребує від педагогів гнучкості мислення, швидкої адаптації до 
різних вимог, мобільності, стресостійкості, здатності до 
самоопанування нових компетентностей на професійному рівні, а 
також створення відповідної матеріально-технічної бази для 
закладів освіти. 
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The scientific discussion shows that topic is much elaborated in 

the direction of linguistic competence and command of language, 
especially English. It has been established that during the course of 
preparation to the TED based presentation various skills, which 
positively influence the competence of a future economist, are formed. 
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As a consequence, we offer a table of our own findings that, in our 
opinion, should be implemented in the process of educating 
economists at higher establishments. While conducting our survey we 
have come to several outcomes. Firstly, the respondents believe that 
they have to give presentations quite often. Furthermore, the author 
has realized that respondents are aware of TED-talk techniques (47 % 
heard of TED-talk, 41 % don’t know about the platform, 12% use TED 
constantly) and use it excessively for various purposes. We have 
discovered the interest in learning something new and unconvential, 
primarily due to the belief that the current system is being 
underdeveloped and needs improvements and adjustments. On the 
contrary to the opinions mentioned above a minority believe that such 
initiative is effortless due to it being modern and not completely 
researched [1]. 

In the process of review, we have understood how important the 
skill of giving presentations is and as a result asked the question that 
implied a choice of skills and abilities that are required from the 
professional presenter to successfully perform a presentation. Those, 
which are represented on figure 4, can be divided into several 
categories linguistic, general, personal. We have realized that 
respondent’s value professional traits as well as personal ones such as 
humor usage or authenticity of a speaker. Based on the result of the 
research described above we have composed our own skill set which 
can be crucial while giving a presentation. Some of them are 
compelled from the teaching books (Dummet, Stephenson, & Lansford, 
2016, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, 
Advanced, Proficient). 

While researching the topic we have found out that the 
development of science, technology and production, the globalization 
of the world economy in the 21st century, lead to new requirements for 
future economists, whose main characteristics should be: the integrity 
of professional knowledge in various fields; systematic, flexible and 
non-standard thinking; prosocial, humanistic and environmental focus; 
communication skills; the ability to solve complex technical, ergonomic 
problems; aspiration for constant self-development, self-organization. 

The professional training of such specialists requires a 
significant change in its content, forms and methods, the transition 
from a purely methodological direction to an orientation to the 
development of the mental qualities of future economists. One of the 
priorities of the national higher education should be the introduction of 
new technologies, in particular, non-traditional forms of scientific 
communication. In recent years TED, the conference held in the 
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international format, has become popular. TED – Technology, 
Entertainment, Design (technology, entertainment, design) [2]. 

After analyzing different available sources, we have come to the 
conclusion that the topic of TED talks as the means of education has 
been widely researched, though these researches are mainly aimed at 
a linguistic sphere. Taking into account this fact we came to the 
conclusion that conducting the research of how TED talks form a 
presentation competence has to be relevant. As a consequence of the 
research we have grouped skills that are formed into different 
categories – personal (body movement and gesture, engaging with 
your audience, being concise, using humour, pace and emphasis), 
professional (using presentation slides, using props, presenting 
statistics) and general (proper beginning and ending, persuasion, 
being straightforward) 
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Актуальність проблеми формування комунікативних умінь 
обумовлена новим навчальним стандартом шкіл України, де 
«зміст навчальної освіти орієнтовано на первинне формування 
основних сторін особистості: пізнавальної, комунікативної, 
моральної…». Більш того, сьогодення проблеми розвитку та 
формування комунікативних умінь у дітей різного рівня навчання є 
актуальними не тільки в сучасній лінгвістиці, а й у психології, 
педагогіці, дидактиці, філософії. 

Підвищення вимог до якості професійної підготовки фахівців 
зумовлює зміни в системі вищої освіти. Опитування роботодавців 
дозволили зробити такі висновки: 

− уміння з інформаційних технологій є необхідним 
компонентом професійної підготовки студентів вищих навчальних 
закладів; 

− рівень сформованості умінь з інформаційних технологій у 
випускників вищих навчальних закладів є недостатнім для 
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конкурентоспроможності на ринку праці та професійної  
діяльності [1].  

Застосування сучасних інформаційних технологій у 
навчальному процесі вищого навчального закладу потребує змін у 
методиці викладання всіх дисциплін. Формування репродуктивних 
навичок, таких як запам’ятовування та відтворення, відбувається 
завдяки співставленню, синтезу, аналізу, оцінюванню й виявленню 
зв’язків, плануванню групової взаємодії з використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій. 

Такий підхід дає змогу вивчати синтаксичну будову мови як 
динамічну систему, досліджувати функціонування синтаксичних 
одиниць у різних мовленнєвих актах, що, в свою чергу, сприяє 
формуванню в майбутніх фахівців умінь комунікативно та доцільно 
користуватися синтаксичними засобами мови.  

Вивченню синтаксичної будови мови з погляду її 
комунікативного призначення присвячені наукові праці вітчизняних 
і зарубіжних лінгвістів, зокрема: дидактичні проблеми і 
перспективи використання інформаційних технологій у навчанні 
досліджували Н. Апатова, В. Безпалько, В. Биков, Р. Гуревич, 
Т. Ільїна, М. Кадемія, В. Краснопольський, Ю. Машбиць, Е. Полат, 
А. Єршов, І. Роберт, Т. Сергєєва, В. Шолохович, систему 
підготовки вчителя до використання інформаційних технологій у 
навчальному процесі та формування основ інформаційної 
культури запропонували та обґрунтували В. Гриценко, М. Жалдак, 
В. Монахов, Т. Тихонова та інші. Проблему професійної підготовки 
та організації навчання у вищих навчальних закладах висвітлили у 
своїх працях М. Дяченко, З. Єсарєва, Л. Кандибович, О. Мороз, 
Л. Романишина, В. Якунін та інші [6].  

Проте, незважаючи на актуальність зазначеної проблеми, в 
науковому світі не вироблено єдиного погляду на поняття 
комунікативних умінь та їх структуру. 

Комунікативні компетенції – включають оволодіння 
необхідними мовами спілкування, способами взаємодії з 
оточуючими і віддаленими суб’єктами, навичками роботи в групі, 
володіння різноманітними соціальними ролями в колективі. 

Сергєєв Г. виділяє чотири ключові компетенції: 

− інформаційні (відбір інформації та передача інформації); 

− комунікативні (мовні та мовленнєві);  

− рольові (трудові, соціальні, політичні); 

− самоудосконалення (інтелектуального, духовного, 
фізичного, емоційного розвитку) [2].  

Аналіз ключових компетенцій показав, що їх перелік 
залежить від цінностей, які є значущими на цьому етапі розвитку 
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соціуму. Запропоновані судження про зміст понять комунікативної 
компетентності дозволяє зробити висновок про те, що теоретичну 
складову комунікативної компетентності створюють комунікативно-
значущі знання про систему мови, про мовознавчі поняття, про 
види мовленнєвої діяльності, про особливості функціонування 
одиниць мови в мові; практичну складову – мовні вміння в 
рецептивних (слухання та читання) та продуктивних (говоріння та 
письмо) видах мовної діяльності.  

Найчастіше під комунікативними вміннями розуміють уміння 
спілкуватися, безпосередньо та опосередковано міжособистісні 
комунікації. Традиційно комунікативні уміння – це уміння 
правильно, грамотно, дохідливо пояснити свою думку й адекватно 
сприймати інформацію при спілкуванні. 

Інформаційні компетенції – інформують забезпечення 
навичок діяльності по відношенню до інформації, яка вміщується в 
навчальних предметах і галузях науки, а також в оточуючому світі, 
формується уміння самостійного пошуку, аналізу й відбору 
необхідної інформації, способу її обробки, зберігання і передачі. 

Сучасні автори, такі як Г. Селевко [3], Д. Тат’янченко [5] та 
С. Воровщиков, виходячи з інформаційного підходу, в якості 
основи для групування комунікативних умінь беруть основні 
джерела інформації – тексти та реальні об’єкти. Виділяють три 
групи комунікативних умінь: працювати з усним текстом, 
працювати з письмовим текстом, працювати з реальними 
об’єктами як джерелами інформації. Заслуговує на увагу структура 
комунікативних умінь, запропонована А. Солдатченко. Дослідник 
розрізняє комунікативні вміння за психологічними особливостями, 
за видами інформації, за інформаційними процесами, за 
джерелами інформації [4] (табл.1). 

Аналіз наукової та методичної літератури та наш особистий 
досвід використання ІКТ на заняттях філологічного спрямування 
засвідчив, що можна виокремити переваги, а саме: відбувається 
економія часу як на занятті, так і під час підготовки до нього; 
з'являється зручність у його проведенні; обсяг та технологічні 
можливості дозволяють урізноманітнювати заняття та види 
навчальної діяльності студентів (у тому числі й самостійної).  
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Таблиця 1 
Основні критерії класифікації комунікативних умінь  

за А. Солдатченко 

 
 
У формуванні необхідних знань і вмінь у студентів із 

синтаксису важливу роль відіграла система вправ (комплексних, 
конструктивних, мовленнєвих і комунікативних), в основу якої 
покладено репродуктивний і продуктивний способи засвоєння 
знань та психологічну теорію діяльності, що дало змогу вивчати 
синтаксичні одиниці в процесі мовленнєвої діяльності. Виконання 
вправ сприяло вдосконаленню в студентів умінь аналізувати 
синтаксичні одиниці у функціонально-стилістичному й 
комунікативному аспекті; конструювати різноманітні типи речень 
відповідно до завдань комунікації, доцільно користуватися ними в 
конкретній ситуації мовлення. 

Отже, на заняттях із сучасної української мови на засадах 
інформаційно-комунікаційних технологій забезпечується свідоме 
засвоєння студентами системи теоретичних знань із синтаксису і 
сприяє удосконаленню їхнього мовлення.  
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ЦИФРОВА ОСВІТА У XXI СТОЛІТТІ: ПЛЮСИ ТА МІНУСИ 
Головко Р. В. 

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

Стрімкого потоку в нашому часі все частіше набирає 
впровадження в освітній процес інформаційних технологій. Уже 
учнів так і студентів неможливо зацікавити звичайним уроком. 
Оскільки в дітей молодшого шкільного віку переважає: наочно-
образне мислення – то звичайний урок буде для дітей нудним. 
Вони будуть весь час крутитися, глядіти по сторонам і буде досить 
тяжко привернути їхню увагу, теж саме стосується і студентів які 
здобувають вищу освіту.  

У сучасних умовах комп’ютеризація освіти є цілком 
закономірним процесом, адже люди ще з дитинства мають 
пристосовуватися до життя в інформаційним суспільстві.  

За допомогою цифрової освіти, а особливо її впровадження 
в певний предмет чи об’єкт, який ми вивчаємо можна знати багато 
цікавою інформації. Де та як можна використовувати таку освіту? 
Для прикладу можна взяти дистанційну освіту! Коли в умовах 
пандемії по всій Україні заклади освіти були зачинені, а давати 
знання потрібно викладачі всіх ланок та спеціальностей 
працювали над вирішенням того, як саме, будуть давати знання як 
дітям так і студентам. І це питання було вирішено.  

Давати знання будуть за допомогою використання 
інформаційно-комунікаційних технологій. Днем і ніччю вчителі 
готували завдання для здобувачів освіти, записували відео уроки, 
створювали різні аккаунти та сайти для забезпечення якісної 
освіти. І все це за допомогою використання ІКТ. Деяким вчителям 
та викладачам навіть довелося опановувати навики роботи з 
комп’ютером. Були складнощі під час такої роботи, але все ж 
досить відмінно використання такої освіти нам допомогло в 
вивченні завдань. Використання цифрової освіти під час 
дистанційного навчання, так же дало можливість здобувачам 
освіти проявити креативність, вміння самостійно знаходити 
важливу інформацію, самостійно вирішувати складні питання. Але 
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не потрібно забувати про те, що в цифровій освіті є свої сильні та 
слабкі сторони. 

Сильні сторони цифрової освіти: 

− доступність та зрозумілість матеріалу; 

− забезпечення здобувачів освіти високими знаннями про 
вивчаючий предмет чи об’єкт; 

− можливість віртуального спілкування на відстані; 

− вміння самостійно знаходити та вирішувати складні 
задачі; 

− посилення пізнавальної діяльності здобувачів освіти, їхня 
мотивація та активність; 

− відсутність різких емоцій при неправильних відповідях, чи 
не уважність учня при вирішенні певних поставлених цілях; 

− здійснення гнучкого контролю, персональна підтримка 
кожного школяра чи студента у разі появи труднощів під час 
вивчення матеріалу; 

− висока об’єктивність оцінювання здобувачів освіти. 
Слабкі сторони цифрової освіти: 
В свою чергу їх можна класифікувати на два типи: недоліки з 

боку розробників та природні недоліки. 
До недоліків з боку розробників належать:  
1. Недоліки з боку розробників програм обумовлених їхньою 

недосвідченістю та невраховування дидактичних принципів. 
2. Недоліки що виникли в наслідок  низьких можливостей 

самої моделі комп’ютеру. 
3. Недоліки які зумовлені самою природою комп’ютера, як 

технічного засобу. 
Недоліки які виражені природою: 
1) приглушення інтернет сигналів іншими сигналами; 
2) обрив проводів передачі сигналів; 
3) слабка передача даних. 
Окрім вище сказаного є і не менш важливий фактор – це 

людський(поява серйозних проблем у вихованні школярів). Це їхнє 
невміння користуватися технічними засобами.  

Окрім того зловживання роботою з комп’ютером витісняє 
живе спілкування учнів між собою, замінюючи його на комунікацію 
з технічним устроєм, тим самим привчаючи молодь до дій не в 
реальному, а в віртуальнім середовищі, що досить негативно 
впливає на вміння спілкуватися в соціумі. 

Ще одним фактором при достатній мотивації не 
контролювання дій здобувачів освіти викладачем, є те що, учні та 
студенти починають активно використовувати на занятті не освітні, 
а розважальні можливості комп’ютера тобто: прослуховування 
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музики, перегляд фільмів або взагалі граючи в комп’ютерні ігри від 
яких в здобувачів освіти спостерігається психологічна залежність.  

Крім всього цього є і те що впровадження цифрових 
технологій в звичайну освіту сприяє тому, що, технічна складова 
починає переважати над особистістю, а це зумовлює помітне 
зменшення особистісного впливу на школярів з боку вчителя, 
недостатня розкриття вчителя як наставника, вихователя. 

Підводячи підсумки даної статі а так же спостереження 
роботи вчителя на фоні цифрових технологій та учнів які вже на 
свій молодший вік, добре володіють роботою з Інтернетом та 
комп’ютером – слід визначити те що прояв цих недоліків, можна 
суттєво зменшити за допомогою грамотної організації викладачем 
навчального процесу, а також кваліфікованого керівництва 
навчальною діяльністю здобувачів освіти.  

 
 

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ЗАСТОСУНКІВ У 
ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МИСТЕЦЬКИХ 

ДИСЦИПЛІН 
Маншиліна Т. О. 

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

Інформаційна та комунікаційна компетентності виділені як 
одні з головних складових професійної компетентності вчителя. 
Отже, сучасний педагог має постійно слідкувати за новітніми 
інформаційно-комунікаційними технологіями та впроваджувати  їх 
у свою діяльність. 

Не має значення, як давно ми отримали диплом про 
професійну освіту, саме самоосвіта відповідає за удосконалення 
теоретичних знань, опанування нових форм та методів навчання, 
розвиток особистісних здібностей, тощо.  

По всьому світу стрімко розвиваються технології мобільного 
зв'язку та передачі даних. На зміну ПК в повсякденне життя 
увірвалися смартфони, планшети та інші мобільні пристрої. 
Завдяки їм кожного дня вирішується безліч питань, при цьому 
користувач може фізично знаходитись будь-де. 

Мобільність, зручність, ефективність – гасло сучасних  
ґаджетів. 

Мобільний застосунок або додаток — програмне 
забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах 
та інших мобільних пристроях. Багато мобільних застосунків 
встановлені на самому пристрої або можуть бути завантажені на 
нього з онлайн магазинів мобільних застосунків, таких як App 
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Store, Google Play, Windows Phone Store та інших, безкоштовно 
або за плату. 

Приведемо приклади їх можливого використання під час 
підготовки вчителя до уроків з інтегрованого курсу «Мистецтво». 

Shazam, Music Detector, Music Identifier та ін. – мобільні 
додатки, які розпізнають музичний матеріал. Достатньо піднести 
смартфон до динаміка аудіопристрою або використати спливні 
вікна, щоб розпізнати пісню в будь-якому додатку, наприклад 
Instagram, YouTube, TikTok. Оскільки одним із принципів навчання 
є принцип науковості,  дані додатки можуть  бути застосовані, коли 
виникають сумніви щодо назви, авторства твору музичного 
мистецтва чи авторських прав на нього. 

Досить часто трапляються ситуації, коли є в наявності аудіо- 
або відеофайл пісні, а нот до неї немає. В такому випадку можуть 
прийти на допомогу Yalp, MyChord, Chord AI, Chord Tracker – 
додатки, які дозволяють визначити акорди в музичному творі. Для 
цього треба відкрити мобільний застосунок та вибрати потрібний 
файл в пам’яті смартфона чи в мережі Інтернет. Звісно, з одного 
боку, таке мобільне застосування розвитку музикального слуху не 
сприяє, а з іншого – дозволяє використовувати у своїй практиці 
сучасні гармонії (що сприяє розвитку гармонійного слуху в учнів) 
та музичний матеріал, який викликає емоційний відгук у всіх 
учасників процесу. 

Сучасна музика давно залишила світ тризвуків. Діапазон 
кількості звуків в акорді може полягати від чотирьох (септакорд) до 
сімох (терцдецимакорд). Piano Chord Search, PChord, Chord 
Analyzer з легкістю побудують акорди будь-якої складності в 
мажорі та в мінорі, при цьому продемонструють їх розташування 
на клавіатурі фортепіано чи на грифі гітари та наведуть приклади 
їх звучання в різних оберненнях.  

Питання дотримання темпу впродовж виконання вокального 
або інструментального твору допоможуть вирішити мобільні 
додатки з функцією метронома. Серед них є як зовсім прості – 
Metronome Beats, Toc Toc Metronome та ін., так і досить змістовні 
застосунки з професійними функціями – Beatronome, Drum 
Metronome, 7Metronome. Ця група додатків може стати в пригоді 
під час роботи над ритмічними вправами, імпровізацією, 
розучуванням пісень, тощо. 

Вокальний діапазон кожної групи дітей одного віку може 
дещо відрізнятись, тому досить часто стає питання 
транспонування музичного твору в найближчі тональності. З цим 
завданням впораються Sheet Music Transposition, Chord 
Transposer, Transpose it!, Chord transposer: Guitar tool та інші. 
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Super Sound, MP3 Cutter and Ringtone Maker, YouCut, Video 
Editor – Glitch Video Effects – мобільні застосунки, які дозволяють 
редагувати та конвертувати аудіо- та відеофайли для подальшого 
їх використання на уроках, в позаурочний та позакласний час. 

Google Lens – розпізнавач навколишнього світу. З легкістю 
допоможе ідентифікувати все те, що можна віднести до 
візуального мистецтва: зразки архітектури, скульптури, живопису, 
графіки та декоративно-прикладного мистецтва. Ви більше не 
матимете сумніву щодо їх походження, місцеперебування або 
мети використання.  

Color Harmony, Color Palette – дозволяють поєднувати самі 
різні кольори та створювати власні колекції. 

Редагувати, стилізувати, конвертувати та виконувати багато 
інших операцій з фотографіями та малюнками допоможуть 
PhotoDirector, Photo Studio, Photo Editor Pro. Ці функції стануться в 
пригоді під час розробки електронних засобів навчання. 

Як казав Сократ: «Не соромно чогось не знати, але соромно 
не хотіти вчитися». Тому, якщо професійна підготовка вчителя 
потребує вдосконалення, в сучасному світі для цього існує безліч 
можливостей і одна з них – мобільні застосунки. 
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м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Відродження України неможливе без пробудження 

національної свідомості українського народу, насамперед 
молодого покоління, тому особливе занепокоєння нині викликає 
відсутність у більшості дітей віком від шести до десяти років 
усвідомлення себе як частини народу, співвіднесення своєї 
діяльності з інтересами нації.  

Звичайно, розпочинати національне виховання потрібно з 
початкової школи. Певна річ, що для кожного етапу розвитку 
національної свідомості та самосвідомості дитини українське 
народознавство повинно мати різноманітні форми викладу, 
оскільки завдання курсу на цих етапах теж різне. У початковій 
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школі діти зустрічаються з духовною спадщиною народу: 
народною піснею, казкою, дитячим фольклором, виробами 
народних майстрів, з обрядами, – тобто втіленням багатовікової 
культури і мудрості.  

Якості українського народу, його національного характеру 
досліджували Г. Сковорода, М. Максимович, М. Костомаров, 
П. Куліш та інші відомі вітчизняні педагоги.  

Водночас інформаційне суспільство диктує свої вимоги до 
організації освітнього процесу в закладах загальної середньої 
освіти і в початковій школі зокрема. Мультимедійні технології, що є 
різновидом інформаційно-комунікаційних технологій навчання, 
допомагають вчителю не лише досягати цілей, окреслених у 
сучасних нормативних освітніх документах, але й краще 
вирішувати відвічні завдання початкової школи. 

Саме мультимедійні технології надають вчителю можливість 
впливати одночасно на декілька органів чуття дитини, що 
підвищує ефективність освітнього процесу.  

У процесі етнічної ідентифікації людина завдяки емоційним 
зв'язкам свідомо або частково чи повністю несвідомо копіює 
зовнішні форми поведінки та дії, а також внутрішні переживання, 
цінності, норми, ідеали, волю й моральні якості нації.  

Формування самосвідомості молодшого школяра та 
національної рефлексії як компонента цього утворення є складним 
багатокомпонентним процесом і вимагає від учителя початкових 
класів знання основних шляхів формування національної 
самосвідомості: засвоєння народних цінностей, їх творче 
переосмислення, вироблення власних ідеалів, які відповідають 
українській національній ідеї, співвідношення себе з нацією, 
становлення самопізнання та самовиховання. 

Застосування мультимедійних технологій у процесі відбору, 
накопичення, систематизації і передачі знань, а також в організації 
різних видів навчальної діяльності є однією із значущих рис 
системи освіти, що формується зараз. Розгляд найактуальніших 
проблем підготовки та використання ефективних освітніх 
мультимедійних технологій дозволив виділити характеристики 
якісного навчального мультимедійного продукту: методично 
обґрунтований графічний інтерфейс, помірне та обґрунтоване 
використання відео- та аудіоматеріалів, можливість поповнення 
навчального матеріалу, можливість бути використаним для 
організації різних видів навчальної діяльності [1; 5; 6].  

У науці розрізняють поняття «мультимедійний урок» і «урок з 
мультимедійною підтримкою». Мультимедійним О. Пінчук називає 
урок, на якому використовується багатосередовищне 
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представлення інформації за допомогою технічних засобів, 
насамперед, комп’ютера. На уроці з мультимедійною підтримкою 
мультимедіа використовується для посилення навчального 
ефекту. На такому уроці вчитель залишається одним із головних 
учасників освітнього процесу, часто й головним джерелом 
інформації, а мультимедійні технології застосовуються ним для 
посилення наочності, підключення одночасно декількох каналів 
представлення інформації, більш доступного пояснення 
навчального матеріалу. 

Застосування на цьому уроці мультимедійних технологій не 
змінює ні його тип, ні структуру. Усі етапи уроку зберігаються, 
змінними є тільки ступінь і час мультимедійної підтримки: від 
декількох до тридцяти хвилин залежно від мети, місця в системі 
уроків, призначення, наявності засобів і програмного 
забезпечення, готовності вчителя до застосування 
мультимедійних продуктів, рівня розвитку його інформаційної 
компетентності. Основним різновидом мультимедійної підтримки є 
мультимедійна презентація, що складається з фреймів – 
навчальних слайдів – одиниць уроку з мультимедійною 
підтримкою. 

На уроках української мови з мультимедійною підтримкою 
слід широко застосовувати як загальні (традиційні) мультимедійні 
жанри, так і специфічні для уроків мови. На уроках мови учитель 
повинен чергувати дидактичні ігри, тренажери, тестери, блок-теми, 
самодиктанти, тестові завдання, медіатвори, віртуальні екскурсії, 
медіаекспресії, динамічні таблиці, статичні таблиці, інтерактивні 
плакати [7].  

При цьому учитель не повинен забувати, що вікові 
особливості молодших школярів вимагають постійного 
застосування наочності і подавати ці мультимедійні жанри в 
яскравому оформленні народознавчого та українознавчого 
спрямування, поповнюючи знання дітей про Батьківщину, 
формуючи їхню національну самосвідомість. 

Виходячи із завдання формування мовленнєвої, 
національної, духовно багатої особистості, на заняттях з 
української мови ми пропонуємо дітям такі мультимедійні вправи: 

1. Робота зі статичними таблицями. 
2. Робота з динамічними таблицями. 
3. Медіаекспресії. 
4. Самодиктанти. 
5. Медіатвори. 
6. Віртуальні екскурсії. 
7. Робота з інтерактивними плакатами. 
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8. Тестові завдання. 
Ці вправи спрямовані на реалізацію методичної роботи 

вчителя початкової школи:  
1. Важливою умовою формування національно свідомої 

особистості є збагачення словникового запасу і мовленнєвого 
розвитку молодших школярів.  

2. Формувати повноцінні етнолінгвістичні уміння і навички 
задля становлення україномовної національно свідомої 
особистості дитини.  

3. Проводити формування національної самосвідомості в 
тісному зв’язку з уроками українського читання та іншими 
предметами початкового циклу.  

4. Морально-естетичне виховання молодших школярів 
засобами українського фольклору – невід’ємна частина системи 
національного виховання.  

Уважаємо, що формування національної самосвідомості 
молодших школярів має відбуватися через засвоєння духовно-
культурних цінностей, розширення знань про мову, а отже бути 
головним джерелом збагачення мовної культури учнів-початківців. 

Досліджувана проблема не вичерпує всіх питань, які 
стосуються формування національної особистості на уроках мови. 
Таким чином, при подальшому розгляді необхідно зосередити 
увагу на таких видах мовленнєвої діяльності, як аудіювання і 
говоріння у взаємозв’язку, що, на наш погляд, забезпечить 
належний рівень розвитку мовленнєвої україномовної особистості 
молодших школярів на уроках мови. 
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