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СЕКЦІЯ 1 

ЗАСОБИ ФОРМАЛЬНОЇ ТА НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ В 
УМОВАХ ОНОВЛЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

ЗАСОБАМИ МЕДІАОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 
Ішутіна О. Є. 

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

Сучасна освіта неможлива без засобів масової комунікації й 
інформаційних технологій, які виконують безліч функцій: 
інформаційну, виховну, просвітницьку, розважальну тощо. Згідно з 
Концепцією «Нова українська школа» та Новим Державним 
стандартом початкової освіти, навчально-виховний процес у 
школі має бути зорієнтований формувати та розвивати життєво 
необхідні компетентності, удосконалювати форми і зміст 
навчального процесу, упроваджувати інформаційно-комунікаційні 
технології для навчання. У зв’язку із цим значно актуалізується 
проблема розвитку медіаосвіти підростаючого покоління. 

На сучасному етапі в Україні нагальним є питання 
медіаосвіти. Адже саме від інформації залежить наше майбутнє, 
майбутнє держави. Цінності й ідеали молодших школярів 
формуються телевізійними передачами, фільмами, 
комп’ютерними іграми. Зміст і форми дитячої медіаосвіти вивчали 
Н. Бабінська, О. Баришполець, А. Дейкіна, Н. Долдунова, 
С. Кіперман, М. Попова, Е. Савченко, Г. Усова, Л. Хочунська, 
С. Цимбаленко, Є. Черкашин та ін.  

Особливо актуальним цей напрям роботи з учнями 
початкових класів став після введення в курс української мови 
Типових програм початкової освіти змістової лінії «Досліджуємо 
медіа». Її основним завданням є ознайомлення школярів з 
основами медіаграмотності, «формування в учнів умінь 
аналізувати, інтерпретувати, критично оцінювати та 
використовувати інформацію в медіатекстах, створювати прості 
медіапродукти» [5]. У програмі наголошується, що важливо в 
дітей «формувати уявлення про межу між реальним світом і 
світом мас-медіа, навчати» [5]. Отже, змістова лінія «Досліджуємо 
медіа» пропонує інструмент для активного критичного освоєння 
комунікативного медіасередовища. 

Медіаосвіта має розвивати здібності до сприймання й 
розуміння медіатекстів. Медіатекст – повідомлення, викладене в 
будь-якому виді і жанрі медіа. Смислове наповнення терміну 
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медіа (від лат. media, medium – засіб, спосіб, посередник) 
дозволяє називати медіатекстом будь-який носій інформації 
(малюнок, листівки, твори мистецтва та фільмів, традиційні книги, 
гіпертекстові енциклопедії). Він також являє собою універсальний 
тип тексту (будь-яке повідомлення, здійснене за допомогою будь-
яких аудіальних, візуальних або графічних знакових систем). 

Аналіз медіатекстів, як одне з ключових понять медіаосвіти, 
розглядається в тісному зв’язку з такими поняттями як 
медіаграмотність (уміння аналізувати і синтезувати просторово-
часову реальність), медіавплив (вплив медіатекстів на аудіторію: 
у сфері виховання, розвитку свідомості, формування поведінки, 
поглядів, поширення інформації), медіасприйняття. 

Методи традиційної освітньої системи отримують завдяки 
медіа новий розвиток, а медіа вносять зміни в зміст навчання. 
Використання медіа в роботі з учнями початкової школи сьогодні є 
нетрадиційною методикою, але з її допомогою можна більш 
ефективно вирішувати освітні завдання, які сприятимуть розвитку 
мовлення, формуванню комунікативної компетентності молодших 
школярів. 

Розглянемо особливості роботи з конкретними 
медіатекстами, наведемо приклади фрагментів уроків навчання 
грамоти, спрямованих на формування й розвиток комунікативної 
компетентності, розроблених до букваря Н. Воскресенської, 
І. Цепової [1].  

Афіші. У процесі аналізу медіатексту учні усвідомлюють, що 
це рекламне повідомлення інформації про культурні події. В афіші 
обов’язково вказуються дата, час і місце проведення заходу. 
Афіша може бути ювілейна, святкова, виставкова, театральна, 
концертна, циркова, туристична та спортивна. Її важливими 
особливостями є великі розміри і яскравість. Можна вмотивувати 
дітей на створення афіші до вистави, щоб запросити на неї 
глядачів.  

– Розгляньте афіші. Що можна з них дізнатися?  
– Як називаються вистави? Що спільне в цих заголовках? 
– Як малюнки і фотографії розповідають про зміст 

вистави, її героїв? 
– У яких театрах можна подивитися ці вистави? 
– Чи в усіх афішах зазначено день і час проведення 

вистави? Де і як можна отримати додаткову інформацію? 
Після аналізу готових афіш учням у групах пропонується 

оформити власну афішу вистави.  
Мультфільми. Для вчителя важливо пам’ятати, що 

мультфільми виконують неабияку виховну, пізнавальну й 
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розвивальну функції, підвищують обізнаність дітей про довкілля, 
формують первинні уявлення про добро і зло, еталони хорошої і 
поганої поведінки, демонструють соціальні норми, правила, 
гендерні ролі, цінності й моделі поведінки, сприяють розвитку 
мовлення дітей [2]. 

Комікси. Освітнє значення коміксів полягає в тому, що вони 
є унікальним способом розповісти історію образно, просто й 
емоційно. Комікси дають можливість донести важливі ідеї, не 
перевантажуючи маленького читача великими обсягами тексту. 
Любов до коміксів згодом трансформується в любов до книжок 
загалом, бо дитина звикає до процесу читання. Отже, головне 
завдання вчителя – навчити дітей розуміти та розповідати історію 
і візуально, і у формі діалогу [4].  

Наприклад, під час проведення уроку добукварного періоду 
на тему «Україна – рідний край. Державні та народні символи 
України. Українська мова» дітям пропонується розглянути комікс 
із журналу «Джміль». У процесі розглядання й обговорення учні 
усвідомлюють, що комікс – це послідовність малюнків із короткими 
текстами, які створюють певну зв’язну розповідь. Тексти в 
коміксах, зазвичай, мають специфічну форму «мовної бульки» 
(«мовної хмарки», «мовного димку»), яка передає мову чи думку 
персонажа. 

Медіаосвіта забезпечує всебічну підготовку дітей до життя в 
інформаційному суспільстві. Велику частину поведінкових 
моделей діти беруть з уподобаних медіапродуктів: реклами, 
музичних роликів, коміксів, мультфільмів тощо. Важливо на 
конкретних і доступних медіатекстах навчати дітей співвідносити 
реальний світ та медійний, аналізувати, інтерпретувати, критично 
оцінювати та використовувати інформацію, а також створювати 
власні прості медіапродукти. У першому класі така робота тільки 
розпочинається. Основними навчальними прийомами при цьому є 
розповідь учителя і бесіда, практичні спостереження. Через 
систему практико орієнтованих завдань діти навчаються виділяти 
в медіатекстах головне і другорядне, встановлювати причинно-
наслідкові зв’язки, подавати опрацьовану інформацію у вигляді 
малюнка, піктограми або схеми. 

Література 
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2017. 197 с.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРФОГРАФІЧНИХ НАВИЧОК УЧНІВ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПЛАТФОРМИ 
LEARNINGAPPS 

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

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Пальчун К. С. 

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

Невід’ємною складовою якісного навчання є культура 
володіння українською мовою, яка базується на підвищенні рівня 
мовленнєвого розвитку школярів, зокрема на вдосконаленні 
орфографічної грамотності. 

Мовна змістова лінія програми початкової школи – це 
формування в учнів знань про мову, розвиток орфоепічних, 
лексичних, граматичних, правописних, стилістичних умінь, а також 
ключових компетентностей: 

– вільне володіння державною мовою, що передбачає 
вміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та 
аргументовано пояснювати факти; 

– інформаційно-комунікаційної компетентності школярів, 
що передбачає опанування основою цифрової грамотності для 
розвитку і спілкування [1, с. 22]. 

Однією зі складових частин культури письма можна вважати 
орфографію, яка ґрунтується на чотирьох принципах: 
фонетичному, морфологічному, історико-традиційному та 
ідеографічному (смисловому або диференційному). Орфографічні 
правила – це усталені закономірності написання слів, дотримання 
яких є обов’язковим.   

Науковці приділяли увагу культурі української мови, зокрема 
теоретичним і практичним питанням (Н. Бабич, М. Пентилюк, 
І. Кочан, А. Токарська, О. Пономарів), віковим особливостям 
вивчення орфоепії (О. Гвоздєв), орфоепічним та орфографічним 
питанням на уроках рідної мови в початкових класах 
(М. Вашуленко, В. Бадер, О. Хорошковська, І. Ґудзик, Н. Тоцька). 
В. Барна, О. Волощенко, О. Козак акцентують увагу на перевірці 
знань орфографічних умінь учнів за допомогою тестування  

https://www.youtube.com/watch?v=L1ALNwT0sf0
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/nush/tipovaosvitnyaprograma1.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/nush/tipovaosvitnyaprograma1.doc


11 

[3, с. 15]. Актуальною є класифікація мовних вправ: за етапами 
формування орфографічних навичок (М. Львов, М. Вашуленко), за 
джерелом сприйняття (М. Вашуленко). Науковці звертають увагу й 
на види орфографічних вправ (за Г. Коваль, Н. Деркач, 
М. Наумчук): «Серед орфографічних вправ акцентується увага на 
методиці проведення таких: списування, навчальні диктанти, 
орфографічний розбір (С. Дорошенко, М. Вашуленко); комплексні, 
конструктивні, мовленнєві, комунікативні (Н. Грона)» [4, с. 270]. 
Цікаві підходи до орфографічних вправлянь (О. Біляєв), 
опрацювання орфографічного матеріалу на фонетико-
орфоепічній основі (Л. Симоненкова,  М. Вашуленко, О. Караман). 

Умови успішного формування в учнів орфографічної 
грамотності такі: розвиток усного мовлення; свідомість; розвиток 
уваги; активність у засвоєнні знань; самостійність; уміння 
розпізнавати орфограму; система орфографічних вправ; контроль 
і перевірка рівня сформованості орфографічної навички; робота 
над помилками. 

З психологічного погляду вдосконалення правописних 
навичок може відбуватися шляхом зорового сприйняття, тобто 
списуванням, та розвитком логічного мислення через аналіз, 
усвідомлення правил правопису. 

«Орфографічна грамотність – складник загальної мовної 
культури, який формується внаслідок вивчення теорії, свідомого 
засвоєння правописних правил і виконання системи тренувальних 
вправ, що забезпечують вироблення необхідних умінь і навичок» 
[2, с. 176].  

Оволодіння орфографією – важливий етап у роботі з 
учнями початкової школи. Головне завдання вчителя початкових 
класів – створити умови і знайти шляхи вдосконалення 
правописних навичок учнів. 

Однією з причин орфографічних помилок є невміння учнів 
застосовувати на практиці здобуті знання, відсутність навичок 
самоконтролю, орфографічної пильності, заучування правил без 
їхнього розуміння. 

Найефективнішими видами письмових робіт для оволодіння 
орфографією є словникові диктанти; ускладнене і неускладнене 
списування; диктанти «Перевіримо себе»; вправа «Коректор»; 
«Свої приклади»; вправи з елементами програмування; твори за 
опорними словами, вправи із заданими орфограмами. 

Диктант є вивіреною на практиці «вправою, що базується на 
порівнянні вимови з написанням», а тому особливо корисний для 
застосування в умовах діалектного чи споріднено мовного 
середовища [5, с. 30–50]. 
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Нова українська школа потребує від першокласників 
правильного списування друкованого і прописного шрифту, від 
учнів 2 – 4 класів – грамотно писати диктанти. Аналізуючи 
помилки учнів початкових класів, можемо виділити такі: пропуск 
літери «и» в словах; плутання букв ь-і, в-ф, д-т, б-п, ш-щ-ц, м-л, г-
ґ, т-п під час написання; заміна літери «щ» буквосполученням 
«шч» на письмі. 

Серед учнів 2 – 4 класів виявлено такі орфографічні 
помилки: плутання букв і-и на письмі; проблеми написання 
апострофа та м’якого знака; плутання літер е-є під час написання 
слів. 

Шляхи усунення помилок: формування фонематичного 
слуху; артикуляційної навички; зорової пам’яті; усвідомлення 
графічного написання букв. 

Індивідуальний підхід у виправленні помилок – перша 
сходинка до вдосконалення орфографічних навичок. Якщо для 
сильних учнів достатньо за полем поставити позначку, то для 
середнього рівня учнів необхідно підкреслити й винести за поле 
позначку, для слабких – виправити помилку. Другою сходинкою є 
робота над помилками, де значну роль надаємо не лише 
поясненню вчителя, а й самостійній роботі учнів (подумати, 
записати приклади, виконати індивідуальні завдання, 
коментування учнями окремих орфограм). 

Системна робота з удосконалення орфографічної 
грамотності на платформі https://learningapps.org сприяє 
активізації учнів на уроці. Закріплення матеріалу, самостійна 
робота чи виконання домашніх завдань легко виконуються, бо 
школярі зразу бачать результат своєї роботи. Виправити помилку 
теж дуже просто: можна підбирати варіанти декілька разів. 
Виконання тестових завдань – цікаве вправляння, яке допоможе 
розвинути зорові навички (рис. 1).  

 
Рис. 1. Приклад тестового завдання в середовищі https://learningapps.org 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
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Отже, володіння орфографією – важливий етап мовної 
підготовки учнів молодших класів. Підвищення рівня 
мовленнєвого розвитку школярів супроводжується 
вдосконаленням орфографічної грамотності, зокрема виявленням 
орфографічних помилок учнів, з’ясуванням причини їхньої появи; 
системною роботою щодо свідомого засвоєння правил у 
поєднанні з практичними вміннями. Процес розвитку 
орфографічних умінь і навичок може бути ефективним і досить 
цікавим завдяки системній роботі учнів на платформі 
https://learningapps.org. 
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ГЕРОЇКА І БІЛЬ ЧОРНОБИЛЯ: ОЗНАЙОМЛЕННЯ З 

ОПОВІДАННЯМ Є. ГУЦАЛА «ДИТЯ ВІД СТРОНЦІЮ» НА 
УРОКАХ ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ В 3 – 4 КЛАСАХ 

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

м. Слов’янськ Донецької області, Україна 
Незважаючи на певну часову віддаленість, події ночі 

26 квітня 1986 року та все, що відбувалося потому, ніколи не 
повинні стати рядовою датою на тлі історії. І про це обов’язково 
слід говорити з людьми різних вікових, соціальних, національних 
верств, а особливо дітьми молодшого шкільного віку, щоб 
сформувати в них більш-менш цілісне уявлення про грандіозну 
радіаційну небезпеку, яка загрожувала значній частині 
європейських країн, і не дати канути в Лету іменам героїв, що 
першими постали проти безконтрольованого атому. І хоча в 
архівах зберігаються чисельні цифрово-поіменні документи, вони 
не спроможні передати морально-духовну, психічну атмосферу 
тих буремних днів, тижнів та місяців. Ось чому вчителі різних 
класів загальноосвітньої школи постійно звертаються до теми 
Чорнобиля [1; 2; 5]. І художній літературі, з її правом на вимисел і 
домисел, належить прерогатива, оскільки вона перебирає на себе 
право «верховного судді», якому необхідно донести до загалу 
сутність події, виявити роль тієї чи іншої особи в ній, надати їй 

https://learningapps.org/
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морально-етичної оцінки. Це в жодному разі не означає, що 
розставляються крапки над «і», але це намагання збагнути не 
стільки фізико-технічну підоснову того, що сталося, скільки 
осмислити «людський фактор», який, безумовно, став 
вирішальним у ті найкритичніші хвилини та години. Тому зі значної 
кількості художніх творів ми зупиняємося на оповіданні Є. Гуцала 
«Дитя від стронцію», з яким радимо ознайомити учнів 3–4 класів. 
Переконані, що образна система, порушені проблеми та наявні 
конфлікти, ідейне спрямування дозволять збагатити школярів 
відчутними психічними емоціями та моральними переконаннями, 
адже прозаїк завжди був схильний до ліричного начала, 
занурення в суб’єктивний світ персонажів: твори «мають характер 
відкритого ліричного спогаду. Душевне життя постає як потік. Воно 
не складається з окремих компонентів, не має конструкції. Тому 
Гуцало тяжіє до ліричних імпресій, до організації матеріалу 
навколо однієї особи, одного епізоду» [4], а це особливо 
сприймається дітьми молодшого шкільного віку, в мисленні яких 
ще переважає конкретно-чуттєве, а не логічно-абстрактне 
сприйняття світу. 

Оповідання «Дитя від стронцію» характеризується тим, що в 
ньому доволі непрості взаємини між персонажами: головна 
героїня школярка Мар’яна водночас і симпатизує своїй учительці 
(а вона водночас є і дружиною її рідного брата Василя), однак не 
може змиритися (більше на підсвідомому рівні) з тим, що невістка 
(учителька Ганна Михайлівна) учинила аборт. Проблема в тім, що 
Мар’яна обожнює Ганну Михайлівну і як учительку: пригощаючи її 
пиріжками, дівчинка наголошує, що та провела аж шість уроків, а 
ще більше як дружину брата Василя й майбутню матір: «Знаю, 
знаю! Ви вже на четвертому місяці!» [3]. А тому її ще дитячий 
розум не здатен осягнути істинної причини, чому невістка після 
смерті брата (він помер як один із ліквідаторів Чорнобильської 
катастрофи) спочатку живе окремо, а потім і позбавляється 
дитини. У цій «дитячій» таємниці і приховуються очевидні 
наслідки радіоактивного вибуху (дитя зачате після аварії!), але ж і 
одвічний оптимізм Людини – вижити наперекір усьому! бо Мар’яна 
обіцяє їжачкові (а це представник незнищенної Природи), що 
неодмінно народить хлопчика, схожого не лише на її брата 
Василя, а на весь її Рід. А в цьому й полягає ідея незнищенності 
як окремого роду, так і всього життя на Землі. Тож на цих 
моментах і слід організувати роботу над оповіданням. 

Зрозуміло, що урок необхідно розпочати з короткої, але 
дуже емоційної розповіді вчителя щодо загрози радіоактивного 
ураження, його негативних наслідків для сотень тисяч людей на 
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різних територіях України, Білорусі (можна задіяти фото- та 
відеоматеріали).  

Передусім школярі повинні зануритися у внутрішній світ 
Мар’янки, збагнути динаміку її ставлення до вчительки-невістки, 
яке рухається від обожнення до мало не ненависті. Для цього з 
дітьми варто прочитати й обговорити епізод від слів «Учительки 
вже немає там … » до «З шостого… То чи я дома собі не зготую 
їсти? Чи мені додому далеко?» [3, c. 80–81]. Питання для бесіди 
можуть бути приблизно такими: 

1. За чим сумує дівчинка? 
2. У чому вона хоче переконати Ганю (Ганну Михайлівну)?  
3. Що уособлює для Мар’янки невістка після трагічної смерті 

від радіації її брата-пожежника? 
4. Про яку таємницю Гані довідалася дівчинка? Як вона на 

це відреагувала? 
Наступним епізодом будуть діалоги між Мар’янкою та 

Ганною Михайлівну щодо ще не народженої дитини [3, с. 84–86]. 
Обговорюючи їх, важливо зупинитися на тому, яким уявляє 
дівчинка майбутнє немовля, чому воно неодмінно повинне бути 
схожим на брата (батька), про що мріє майбутня тітка.  

Найтрагічнішою є кульмінація оповідання, коли Мар’янка 
здогадується, що невістка позбулася дитини. І тут треба донести 
до учнів, що це трагедія всього роду (зосередити увагу на словах 
матері Мар’янки («Ех, Ганю… – Бо ж дитя від стронцію, чи від 
цезію, я й не знаю» [3, c. 89], причина якої обумовлена наслідками 
Чорнобильської катастрофи. Страшну об’єктивну невідворотність 
вчиненого ще не може осягнути дівчинка, бо це для неї як зрада 
брата Василя, тому в своєму пориванні вона й горнеться не до 
людей, а до їжачка, вірячи, що все сказане нею станеться 
неодмінно саме так. 

Запропонована робота над оповіданням Є. Гуцала 
переконує в тому, що на всіх навчально-виховних рівнях 
(дошкільна, шкільна, вишівська, соціально-громадянська) освіти 
повинна вестися повсякденна робота, щоб імена героїв 
Чорнобиля не забулися, а їхні наступники робили все для 
недопущення чогось подібного.  
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ З 
МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
Хващевська О. О. 

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

Сучасний етап розвитку суспільства, модернізація Нової 
української школи вимагають удосконалення змісту і технологій 
педагогічної освіти в Україні. Початкова школа має відігравати 
важливу роль у всебічному розвитку учнів, формуванні 
загальнолюдських цінностей, досвіду, забезпечувати готовність та 
здатність школярів жити й адаптуватися до стрімких змін у 
державі, уміння мислити самостійно, критично, творчо, генеруючи 
нові ідеї. 

Зазначимо, що сьогодні урок у початковій школі повинен 
передбачати впровадження інноваційних методів і прийомів, які 
дозволять розвивати позитивну мотивацію учнів до потреби 
оволодіння новими знаннями, уміннями аналізувати, 
інтерпретувати та систематизувати інформацію і використовувати 
її в реальних життєвих ситуаціях чи майбутній професійній 
діяльності. Тому використання технології розвитку критичного 
мислення набуває все більшої актуальності. 

До основних характеристик і принципів критичного 
мислення відносять: 

– самостійність та індивідуальність;  
– інформація є відправним, а не кінцевим пунктом 

критичного мислення;  
– критичне мислення завжди починається з постановки й 

усвідомлення проблеми;  
– критичне мислення прагне до переконливої 

аргументації;  
– критичне мислення є передусім мисленням соціальним.  
Критичне мислення є складним процесом, який починається 

з ознайомлення з інформацією, а завершується прийняттям 
певного рішення та складається з кількох послідовних етапів:  

– сприйняття інформації з різних джерел;  
– аналіз різних поглядів, вибір власної думки;  
– зіставлення з іншими поглядами;  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Гуцало_Євген_Пилипович
https://www.dw.com/uk/урок-чорнобиля-українські-школярі-знайомляться-з-трагедією-через-емоції/a-14998922
https://www.dw.com/uk/урок-чорнобиля-українські-школярі-знайомляться-з-трагедією-через-емоції/a-14998922
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– добір аргументів на підтримку обраної позиції; 
прийняття рішення на основі доказів [5]. 

Застосування технології розвитку критичного мислення – 
один із шляхів виховання активної особистості, що може взяти на 
себе ініціативу і діяти в межах правового поля. Це засіб 
формування критичного мислення і водночас розвитку творчих 
здібностей дитини. 

Методика розвитку критичного мислення заснована на 
творчому співробітництві учня і вчителя, на розвитку в учнів 
аналітичного й творчого підходів до будь-якого матеріалу. 
Методика орієнтується не на запам’ятовування фактологічного 
матеріалу, а на постановку проблеми і пошук її розв’язання. 

У методичній літературі зазначається, що урок, під час якого 
використовується технологія розвитку критичного мислення, має 
певну структуру та складається з трьох основних етапів [3]. 

1. Евокація (актуалізація) – пробудження інтересу учнів, 
заохочення їх до формування цілей навчання. Мета: учитель 
спрямовує учнів на вивчення нової теми, постановку запитань, 
визначення проблеми. Види діяльності: пригадування учнями 
того, що вони вже знають; підготовка попередньої інформації; 
постановка запитання; мотивація. 

Найбільш поширені стратегії критичного мислення: 
«Мозковий штурм»; «Асоціювання»; «Знаю. Хочу дізнатися. 
Дізнався»; «Запитання - відповідь»; «Займи позицію»; «Ріка 
очікувань». 

2. Побудова знань (усвідомлення та осмислення) – 
дослідження проблеми, набуття нових знань для побудови 
міркування. Мета: учитель підводить учнів до пошуку, 
опрацювання, осмислення матеріалу, відповідей на запитання. 
Види діяльності: допомога учням в ознайомленні з новим 
матеріалом; стимулювання до активного дослідження учнями 
матеріалу; спонукання до здійснення відкриттів.  

Найбільш поширені стратегії критичного мислення:  «Знаю. 
Хочу дізнатися. Дізнався»; «Прес»; Дискусія; «Читання з 
позначками»; «Т-таблиця»; «Таблиця передбачень»; «Таблиця 
Елвермана»; Складання схем, таблиць, малюнків. 

3. Консолідація (рефлексія) – визначення змісту ідей, 
поширення знань у новому контексті. Мета: учитель спонукає 
учнів відтворити вивчене, визначити власне ставлення, знайти 
вирішення проблеми. Види діяльності: міркування над вивченим 
матеріалом; шляхи використання вивченого; застосування на 
практиці; інтерпретація; дискусія. 



18 

Найбільш поширені стратегії критичного мислення: «Знаю. 
Хочу дізнатися. Дізнався»; «Рюкзак»; Проєкт; Есе; «Незакінчене 
речення»; «Сенкан»; «Взаємне опитування». 

Отже, для впровадження методичної системи не потрібно 
жодних додаткових умов, що створюються в школах спеціально 
для опанування новітніх технологій. Єдина необхідна умова для 
роботи над цією технологією – це бажання вчителя працювати 
творчо, по-сучасному, що сприяє досягненню найбільш 
позитивних результатів складного процесу навчання. Технологія 
розвитку критичного мислення є однією з інноваційних 
педагогічних технологій, що відповідає вимогам реформування 
освіти України, увага переноситься на процес набуття школярами 
знань, умінь, навичок, досвіду, які трансформуються ключові 
компетентності учнів. 

Можемо висновувати, що використання технологій розвитку 
критичного мислення сприяє формуванню ключових 
компетентностей молодших школярів, урізноманітнює процес 
навчання та сприяє всебічному розвитку особистості. Перед 
Новою українською школою постає завдання виховати людину 
незалежну, вільну, здатну самостійно осмислювати явища 
навколишньої дійсності, відстоювати свою власну думку перед 
будь-ким і будь-де. Цілком зрозуміло, що підвалини цих якостей 
повинні закладатися в початковій школі з перших років навчання 
дітей, а потім продовжувати розвиватися в середній школі та в 
закладі вищої освіти. 
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 
ЯК НАСКРІЗНА ЛІНІЯ ЗМІСТУ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ 

ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
Гордієнко П. Г. 

Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Для кожного етапу розвитку суспільства характерні свої 
пріоритети в системі духовних цінностей. В умовах розбудови 
національної держави, відродження духовної культури 
українського народу постає гостра проблема у вихованні всебічно 
розвиненої особистості. У дитячі роки закладаються основи 
інтелекту людини, формуються потреби, погляди, ідеали. Тому 
цей період є найбільш сприятливим і відповідальним. Чим раніше 
й активніше відбувається процес залучення до прекрасного, тим 
більш він є ефективнішим, тим ґрунтовніше й глибше формуються 
естетичні інтереси, триває процес духовного розвитку людини.  

На сьогодні все більше акцентується увага на проблемі 
національно-патріотичного виховання молодого покоління. В 
епоху державного і духовного відродження України пріоритетна 
роль має належати розвитку національної системи освіти і 
виховання, яка має забезпечити вихід незалежної держави на 
належний світовий рівень, формування свідомості молодого 
покоління.  

Національно-патріотичне виховання – важлива ланка 
освітнього процесу в Донецькому обласному палаці дитячої та 
юнацької творчості, яка спрямовується на залучення гуртківців до 
глибинних пластів національної культури і духовності, 
формування в дітей та молоді національних світоглядних позицій, 
ідей, поглядів і переконань на основі цінностей вітчизняної та 
світової науки і культури. Воно здійснюється на всіх етапах 
освітнього процесу в закладі, забезпечує всебічний розвиток, 
гармонійність і цілісність особистості, розвиток її здібностей та 
обдарованість. На цій основі збагачення інтелектуального 
потенціалу народу, його духовності і культури, виховання 
громадянина України, здатного до самостійного мислення, 
суспільного вибору і діяльності, спрямованої на процвітання 
України. 

Освітньою ідеєю національно-патріотичного виховання в 
ДонОПДЮТ є впровадження сучасних форм, методик і технологій 
позашкільної освітньої роботи, спрямованої на збереження і 
розвиток національних традицій, популяризацію надбань 
української культури; залучення дітей та учнівської молоді регіону 



20 

до різних форм вивчення історичної і культурної спадщини рідного 
краю; формування в них патріотизму і національної гідності.  

Основними завданнями національно-патріотичного 
виховання в ДонОПДЮТ є активізація роботи педагогічних 
колективів закладів позашкільної освіти області з національно-
патріотичного виховання дітей та учнівської молоді; розроблення 
обласних заходів для підвищення активності відкритого 
позашкільного освітнього простору, створеного для забезпечення 
творчої самореалізації, спілкування і творчої взаємодії 
підростаючого покоління.  

Засобами реалізації роботи з національно-патріотичного 
виховання дітей і молоді в ДонОПДЮТ є: 

1. Обласний етап Всеукраїнського відкритого фестивалю 
дитячої та юнацької творчості присвячений Всесвітньому Дню 
Землі. Мета:  привернення уваги учнівської, студентської молоді 
та суспільства загалом до проблем сучасності, а також до 
проблем, які існують у дитячому та молодіжному середовищі. 

2. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу творчості дітей 
та учнівської молоді «За нашу свободу». Мета: виховання 
патріотів, громадян правової, демократичної держави. 

3. Обласний етап Міжнародного дитячо-юнацького 
фестивалю народного мистецтва «Смарагдові витоки». Мета: 
розвиток творчого потенціалу молодого покоління, збереження та 
відтворення кращих зразків народного мистецтва, залучення до 
скарбниці національної спадщини засобами пісні, танцю, музики, 
живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, художніх ремесел. 

4. Обласний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої 
художньої творчості «Єдина родина». Мета: популяризація 
дитячої та юнацької творчості, виявлення талановитих і 
обдарованих дітей та молоді, розвиток їхніх творчих здібностей, 
залучення юних аматорів до активної участі в мистецькому житті, 
пошук нових форм і методів роботи з виконавцями, поширення 
передового досвіду. 

5. Обласний етап Міжнародного фестивалю-конкурсу 
«Перлини мистецтва». Мета: підвищення професійного, 
духовного та естетичного рівня виховання учасників та їхньої 
виконавської майстерності, встановлення і зміцнення тісних 
культурних і творчих зв’язків між учасниками заходу, розвиток 
поваги в молоді до світових культурних досягнень і цінностей. 

6. Обласний етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 
народної хореографії «Натхнення Хортиці». Мета: розвиток 
народної хореографії, удосконалення народної культури, 
збереження національних традицій народного танцю, пропаганда 
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хореографічного національного мистецтва народів світу, 
виявлення яскравих хореографів, виконавців і колективів, 
налагодження творчих стосунків між учасниками фестивалю. 

7. Обласний етап дитячо-юнацького фестивалю мистецтв 
«Сурми звитяги». Мета: широке пропагування серед дітей та 
юнацтва кращих зразків мистецьких творів патріотичного 
спрямування, що розкривають героїчний шлях національно-
визвольної боротьби українського народу у ХХ столітті, вивчення 
пісенної спадщини Січового Стрілецтва, Української Галицької 
Армії, Організації Українських Націоналістів, Української 
Повстанської Армії, сучасної української молодіжної патріотичної 
пісні. 

8. Обласний етап Всеукраїнського відкритого літературно-
музичного фестивалю вшанування воїнів «Розстріляна 
молодість». Мета: національно-патріотичне виховання учнівської 
молоді на прикладах героїчної боротьби українського народу за 
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України; 
підтримка творчо обдарованої молоді; виявлення нових імен 
талановитих виконавців, молодих поетів, композиторів. 

9. Обласний етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу для 
дітей та юнацтва «Різдвяні канікули».  Мета: залучення дітей до 
змістовного дозвілля під час зимових канікул, сприяння 
відродженню та утвердження духовних цінностей українського 
народу, залучання дітей та юнацтва до вивчення та розуміння 
кращих зразків традиційного народного та сучасного українського 
мистецтва, виявлення і заохочування нових талантів та 
обдарувань. 

10.  Обласний конкурс-виставка робіт із декоративно-
ужиткового та образотворчого мистецтва «Великодній дивограй». 
Мета: виявлення обдарованої учнівської молоді в різних видах 
діяльності, виявлення і підтримка кращих дитячих художніх 
колективів та окремих виконавців, удосконалення роботи з 
естетичного розвитку дітей на кращих традиціях української 
національної культури. 

11.  Обласний конкурс-огляд дитячої художньої творчості 
«Дерзайте, ви талановиті» дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Мета: сприяння соціальному та 
духовному розвитку дітей-сиріт та дітей, які залишились без 
піклування батьків, пошук та підтримка талановитих дітей-сиріт, 
широке залучення до художньої творчості дітей, виявлення 
кращих колективів художньої творчості, обдарованих дітей та 
молоді області, сприяння подальшому розвитку їхніх обдарувань, 
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залучання юних аматорів до активної участі в мистецькому 
формуванні творчої еліти. 

12. Обласний конкурс-огляд дитячої художньої творчості 
дітей пільгових категорій дошкільного віку «Дерзай, малюк». Мета: 
виявлення обдарованих дітей у різних видах діяльності, їхній 
розвиток та надання системної підтримки, виявлення і підтримка 
кращих дитячих художніх колективів та окремих виконавців, 
удосконалення роботи з естетичного розвитку дітей на кращих 
традиціях української національної культури, активізація дитячо-
юнацької музичної творчості. 

13. Обласний відкритий фестиваль української пісні «З 
Україною в серці!». Мета: популяризація кращих зразків народної 
та сучасної української пісні, примноження культурних пісенних 
традицій, утвердження та розвиток українського вокального 
мистецтва й української мови, духовний та естетичний розвиток 
молодого покоління, виховання молоді на кращих зразках 
української пісні, показ творчих досягнень молодих виконавців, 
виявлення та підтримка обдарованих дітей і молоді, подальший 
розвиток їхніх творчих здібностей. 

14. Обласний конкурс-виставка робіт із декоративно-
ужиткового та образотворчого мистецтва «Ми усе можемо». Мета: 
виявлення обдарованої учнівської молоді в різних видах 
діяльності, удосконалення роботи з естетичного розвитку дітей на 
кращих традиціях української національної культури. 

15. Обласний конкурс-огляд художньої творчості дітей з 
інвалідністю «Повір у себе». Мета: державна підтримка 
талановитих і обдарованих дітей з інвалідністю, сприяння 
подальшого розвитку їхніх обдарувань, залучання дітей з 
інвалідністю до активної участі в мистецькому житті та 
формування творчої еліти, сприяння соціальному та духовному 
розвитку дітей з інвалідністю, пошук та підтримка кращих 
колективів художньої творчості. 

Отже, сучасний заклад позашкільної освіти виступає тим 
соціокультурним середовищем, що створює оптимальні умови 
для формування в дітей цілісної «картини світу», виховання 
патріотизму, основ громадянськості, а також інтересу до своєї 
«малої Батьківщини».   
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ІНТЕГРАЦІЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Сіробаба Л. О. 
Слов’янська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 15 

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

Державним стандартом початкової загальної освіти 
передбачається одне з найголовніших завдань школи – усебічний 
розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та 
наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних 
психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, 
розвиток самостійності, творчості та допитливості. Завданням 
надзвичайної  ваги є утримання в дитини позитивного ставлення й 
інтересу до навчання. Пошуки шляхів удосконалення системи 
освіти сприяли впровадженню такого методичного явища, як 
інтеграція навчання.  

Інтеграційні процеси в освіті України останніми роками 
посідають щораз важливіше місце, бо вони спрямовані на 
реалізацію нових освітніх ідеалів – формування цілісної системи 
знань і вмінь особистості, розвиток її творчих здібностей і 
потенційних можливостей. Інтеграція вважається необхідним 
дидактичним способом, за допомогою якого можна створити в 
учнів цілісну картину світу. Через інтеграцію здійснюється 
особистісно зорієнтований підхід до навчання, тому що учень сам 
у змозі вибирати «опорні» знання з різних предметів із 
максимальною орієнтацією на суб’єктивний досвід, що склався в 
нього під впливом як попереднього навчання, так і більш широкої 
взаємодії з навколишньою дійсністю.  

Запровадження інтеграції в навчальний процес початкової 
школи актуальне, тому що дає змогу:  

– об’єднати споріднений матеріал кількох предметів 
навколо однієї теми, усунути дублювання у вивченні низки питань. 
Наприклад, тема «Осінь» у літературному читанні, 
природознавстві, образотворчому мистецтві, музиці;  

– ущільнити знання, тобто реконструювати фрагмент 
знань таким чином, щоб його засвоєння вимагало менше часу, 
проте породжувало еквівалентні загальнонавчальні та 
технологічні вміння;  

– опанувати з учнями значний за обсягом навчальний 
матеріал, досягти цілісності знань. Під час вивчення 
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вищезазначеної теми учні пригадують літературні твори про осінь, 
зміни в неживій та живій природі, картини художників і твори 
композиторів на осінню тематику тощо;  

– залучати молодших школярів до процесу здобуття 
знань, пошукової діяльності;  

– формувати творчу особистість учня, його здібності;  
– дати учням можливість застосовувати набуті знання з 

різних навчальних предметів у професійній діяльності. 
Зазначимо, що інтегративний підхід в освіті веде до 

інтеграції її змісту, тобто доцільного об’єднання його елементів у 
цілісність. Слід пам’ятати, що інтеграція – це не поєднання, а 
взаємопроникнення двох чи більше предметів. Це не просто 
поєднання частин, а об’єднання їх у єдине ціле на основі 
спільного підходу.  

Проблема інтеграції знань виникла одночасно із 
впровадженням предметного підходу в навчання і ускладнилась із 
ростом тенденцій до інтеграції і науці, виробництві та суспільних 
відносинах. 

Інтеграція – це не нове явище в школі: К. Ушинський 
шляхом інтеграції письма і читання створив синтетичний метод 
навчання грамоти. Також О. Сухомлинський у Павлиській школі 
для 6-річних учнів проводив інтегровані «уроки мислення в 
природі». Сьогодні ідеї інтеграції змісту і форм навчання 
приваблюють багатьох учених і вчителів-практиків. Методичне 
проведення інтегрованих уроків потребує високого 
професіоналізму вчителя. 

Інтегрований урок – це органічне поєднання в уроці 
відомостей з інших навчальних предметів навколо однієї теми, що 
сприяє інформаційному збагаченню сприйняття, мислення й 
почуттів учнів завдяки залученню цікавого матеріалу, що також 
дає змогу з різних сторін пізнати певне явище, поняття, досягти 
цілісності знань.  

Метою інтегрованого уроку є:  
– формування в учнів цілісного уявлення про 

навколишній світ, системи знань і вмінь;  
– досягнення якісної, конкурентоздатної освіти; 

створення оптимальних умов для розвитку мислення учнів у 
процесі вивчення загальноосвітніх предметів і предметів 
професійно-теоретичного циклу;  

– активізація пізнавальної діяльності учня на уроках; 
ефективна реалізація розвивально-виховних функцій навчання.  

Міжпредметна інтеграція допомагає розвинути здатність 
учнів до логічного мислення при вирішенні проблемних завдань. 
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Вона сприяє формуванню в них уміння аналізувати, синтезувати, 
абстрагувати, конкретизувати, узагальнювати набуті знання, а 
також спонукає їх до самостійного вивчення, розвиває в дітей 
професійну ініціативність, самостійність і відповідальність. У 
результаті інтеграції досягаються також і діагностично-корекційні 
цілі: виявити та подолати можливі прогалини в засвоєнні 
отриманих раніше знань, навиків і вмінь. Унаслідок такого 
поєднання різних уроків відбувається не простий приріст 
інформації, а формується нова структура знань із притаманними 
лише їй відношеннями частин та елементів, із новими 
властивостями, своєрідними навчальними та виховними 
можливостями. 

Отже, ідея інтегрованого навчання надзвичайно актуальна в 
контексті сьогодення, бо з її успішною методичною реалізацією 
передбачається досягнення мети якісної освіти, тобто освіти 
конкурентоздатної, спроможної забезпечити кожній людині 
самостійно досягти тієї чи тієї життєвої мети.  
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ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» В УМОВАХ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
Клімашевська Г. Р. 

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

Сьогодні в Україні відбувається процес модернізації освіти – 
реформування Нової української школи. Нова українська школа 
спрямована на всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, 
компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та 
індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, 
формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та 
допитливості [1].  

Основні засади реформування шкільної освіти викладено в 
Концепції Нової української школи; рушійною силою стала зміна її 
ціннісних орієнтирів: гідність, рівність, справедливість, 

http://www.http/zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002
https://nus.org.ua/articles/integrovane-navchannya-tematychnyj-i-diyalnisnyj-pidhody-chastyna-1/
https://nus.org.ua/articles/integrovane-navchannya-tematychnyj-i-diyalnisnyj-pidhody-chastyna-1/
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti
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толерантність та культурне різноманіття, турбота, чесність, 
довіра, патріотизм, екологічна-етична цінність, соціальна 
відповідальність, лідерство та самореалізація, свобода тощо.   

Тож у межах нашого дослідження вкажемо на ключові 
аспекти модернізації освітнього простору початкової школи. 

Передусім відзначимо, що навчання в Новій українській 
школі ґрунтується на «постулатах дитиноцентризму, зокрема 
враховує суб’єктний досвід кожної дитини, забезпечуючи її 
гармонійний розвиток, сприяє збереженню психологічного 
здоров’я та радості пізнання, переживання позитивних емоцій для 
суб’єктивного благополуччя, надає можливості самоактуалізації 
тощо». Особистісно орієнтована модель освіти передбачає 
відмову від орієнтації освітнього процесу на середнього школяра 
[4, с. 121]. Дитина має стати головним координатором змін, 
цінністю для кожного вчителя початкової школи; як зазначено в 
Державному стандарті початкової школи «оберігається шляхом 
становлення освітніх вимог, які відповідають віковим 
особливостям дитини… її здібностям, потребам та інтересам» [1]. 

Водночас ще однією пріоритетною зміною Нової української 
школи є розвиток свідомої та самодостатньої особистості. Ці 
завдання  реалізуються завдяки запровадженню в навчальний 
процес компетентнісного підходу, який передбачає спрямованість 
освітнього процесу на формування і розвиток життєвих ключових 
компетентностей особистості: «Сучасний світ складний. Дитині 
недостатньо дати лише знання. Ще важливо навчити 
користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з 
ціннісними орієнтирами учня, формують його життєві 
компетентності, потрібні для успішної самореалізації в житті, 
навчанні та праці» [3, с. 10]. 

Одночасно реформування передбачає створення такої 
школи, у якій будуть навчатися діти за допомогою практичної 
діяльності. Отже, однією із новацій Нової школи став діяльнісний 
підхід. Діяльнісний підхід зумовлює спрямованість освітнього 
процесу, як уважає С. Капіруліна, на «плідний розвиток 
особистості кожного школяра, розкриття його здібностей, 
побудови індивідуальної освітньої траєкторії учня на основі 
виявлення і врахування його індивідуальних особливостей, 
нахилів і навчальних можливостей. Діяльнісний підхід орієнтує 
організацію освітнього процесу на забезпечення активної, 
особистісно значущої, усвідомленої освітньої діяльності учня, 
зміст якої полягає не стільки в засвоєнні певних знань, скільки у 
формуванні себе як особистості» [5, с. 66]. 
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Основною новацією НУШ є структурування змісту 
початкової освіти на засадах інтегрованого підходу. У межах 
нашого дослідження доцільним є акцентування уваги на 
інтегрованому курсі «Я досліджую світ». Слід відзначити 
актуальність інтеграції знань у початковій ланці освіти, бо 
молодші школярі світ сприймають окремими частинами, а не 
єдиним цілим. У силу того, що психіка молодших школярів 
продовжує формуватися, аналіз інформації з різних предметів 
становить для учнів значні утруднення – учень початкової  ланки 
лише вчиться розмірковувати в напрямку від загального до 
конкретного.  

Інтегрований курс «Я досліджую світ» для 1 – 2 класів є 
місцем співпраці та взаємодії, який допомагає школярам і 
вчителям вирішувати спільні задачі. Завдяки курсу учні отримують 
цілісне уявлення про світ, адже вивчають одні і ті ж самі явища з 
точки зору різних дисциплін та вчаться вирішувати реальні 
проблеми за допомогою життєвих знань. Інтегрований курс «Я 
досліджую світ» за програмою Р. Шияна об’єднує сім галузей: 
мовно-літературну, математичну, природничу, технологічну, 
інформативну, соціальну і здоров’язбережувальну, громадянську 
та історичну; за програмою О. Савченко – 4 галузі: громадянську, 
історичну, природничу та здоров’язбережувальну, тим самим 
активізує пізнавальну діяльність дітей, учить об’єднувати отримані 
знання і пов’язувати їх із життям.  

Серед переваг інтегрованого курсу «Я досліджую світ», 
виділяють такі основні як:  

– світ, що оточує дітей, пізнається ними в різноманітності 
й єдності, а предмети природничого циклу, спрямовані на 
вивчення окремих явищ цієї єдності, не дають уяви про ціле 
явище, поділяють його на розрізнені фрагменти; 

– розвиває потенціал самих учнів, спонукає до активного 
пізнання навколишньої дійсності, до осмислення й пошуку 
причиново-наслідкових зв’язків, до розвитку логіки, мислення, 
комунікативних здібностей; 

– формує вміння порівнювати, узагальнювати, робити 
висновки, формує інтегровані знання з дисциплін, які 
використовуються; 

– форма проведення інтегрованих уроків нестандартна, 
захоплююча; 

– застосування різних видів роботи дає змогу 
підтримувати увагу учнів на високому рівні; 

– інтегрований урок знімає втомленість, перенапругу 
учнів за рахунок переключення на різноманітні види діяльності, 



28 

підвищує пізнавальний інтерес, розвиває уяву, увагу, мислення, 
мову й пам’ять школярів; 

– інтеграція дає можливість для самореалізації, 
самовираження, творчості вчителя, сприяє розкриттю здібностей  
його учнів; 

– інтеграція є джерелом знаходження нових фактів, які 
підтверджують або поглиблюють певні висновки, спостереження 
учнів з різних предметів; 

– інтегровані уроки дають учневі досить широке і яскраве 
уявлення та інтегровані знання про світ, у якому він живе, про 
взаємодопомогу, про існування різноманітного світу матеріальної 
й художньої культури [2]. 

Уведення нового Державного стандарту початкової освіти 
змінює зміст і результати навчання, методики викладання. 
Учитель став головною дійовою особою будь-яких освітянських 
перетворень. На сучасному етапі розвитку початкової освіти 
школа потребує вчителя, який вміє професійно подавати 
матеріал, унікальний у своїх методиках викладання, чуйний, 
однодумець зі своїми учнями, терплячий тощо.  

В аспекті досліджуваної проблеми вважаємо за необхідне 
відзначити, що модернізація початкової освіти потребує 
забезпечення реформування якості підготовки спеціалістів – 
майбутніх учителів на рівні міжнародних стандартів. Розв’язати ці 
складні завдання покликані виші за умови докорінної зміни 
стратегії підготовки фахівців, які будуть компетентними в 
становленні майбутніх громадян – творців нової України.  
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НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ГРУ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ 
НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

Гудзар Т. І. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Концепція Нової української школи, затверджена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. 
№ 988-р, передбачає докорінне реформування загальної 
середньої освіти і має на меті досягнення таких цілей: 

1. Новий зміст освіти, заснований на формуванні 
компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в 
суспільстві. 

2. Умотивований учитель, який має свободу творчості й 
розвивається професійно. 

3. Наскрізний процес виховання, який формує цінності. 
4. Децентралізація та ефективне управління, що надасть 

школі реальну автономію. 
5. Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, 

учителем і батьками. 
6. Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, 

дитиноцентризм. 
7. Нова структура школи, яка дає змогу добре засвоїти 

новий зміст і набути компетентностей для життя. 
8. Справедливий розподіл публічних коштів, який 

забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти. 
9. Сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні 

умови, засоби і технології для навчання учнів, освітян, батьків не 
лише в приміщенні навчального закладу. 

10. Навчання через гру для формування і розвивання 
навичок та вмінь, які в майбутньому сприятимуть навчанню 
протягом усього життя. 

Розберемо детальніше навчання через гру, а саме: LEGO. 
Багато хто за старою звичкою сприймає конструктори від  

LEGO як цікаву іграшку, якою можна гратися дома, а от до школи 
– зась. Проте не все так просто. LEGO почали використовувати в 
освітніх цілях ще в 1960-х роках минулого століття, тож не дивно, 
що згодом керівництво компанії вирішило створити окремий 
департамент з розвитку освітньої продукції. 

З того часу популярність наборів в освіті тільки росте. При 
чому особливо актуальним є їхнє використання дітьми молодшого 
шкільного віку, бо дозволяє допитливим та активним учням на 
100% проявити свої можливості та творчі нахили. 
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Гра допомагає дітям формувати і розвивати велику кількість 
навичок та вмінь, які в майбутньому сприятимуть навчанню 
впродовж усього життя. Завдяки грі дитина розвивається 
всебічно. Можна виділити п’ять основних сфер розвитку дитини: 

– креативність (висловлення власних творчих ідей, 
втілення їх у життя, експериментальна перевірка можливості 
їхнього втілення);  

– фізичний розвиток (рухова активність, формування 
фізичних якостей, здоровий спосіб життя);  

– соціальний розвиток (уміння працювати у команді, 
вміння спілкуватися, домовлятися, співчувати, дослухатися до 
інших);  

– когнітивний розвиток (розвиток пам’яті, уваги, 
сприйняття, уяви, логічного мислення; формування понять, 
рішення завдань); 

– емоційний розвиток (розвиток впевненості в собі, 
контроль над своїми емоціями, уміння перемагати і програвати, 
відчуття власних сил, уміння ставити і досягати цілей). 

Через гру діти досліджують і пізнають навколишній світ. 
Коли діти граються, то у них розвиваються важливі навички, що 
допомагатимуть їм протягом життя. Процес гри повністю 
захоплює їх: вони беруть на себе відповідальність, стають 
цілеспрямованими та зосередженими, а головне – почуваються 
комфортно і щасливо. 

Через гру діти отримують навички: 
– спілкування; 
– командної роботи; 
– прояву ініціативи; 
– генерації нових ідей; 
– критичного мислення; 
– оперування інформацією. 
Навчатися в процесі гри – це значно цікавіше, ніж вивчати 

теоретичні матеріали, що сприяє кращим та ефективнішим 
результатам. 

Зважаючи на це, Концепція Нової української школи 
передбачає використання в навчанні учнів початкових класів 
ігрових конструкторів LEGO. Документ про взаєморозуміння було 
підписано між Міністерством освіти і науки України та The LEGO 
Foundation. Меморандум передбачає, що впродовж 2018 – 2019 
навчального року всі перші класи будуть забезпечені 
безкоштовними наборами LEGO, а для кожного учня передбачене 
отримання набору «Шість цеглинок» серії LEGO DUPLO. 

Педагогічна система LEGO. 
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Усесвітньо відомі конструктори вже давно припинили бути 
лише іграшкою. Багато освітніх систем уже впровадили LEGO в 
план навчання, а найголовніше – уважають цей метод 
ефективним. 

На заняттях на розсуд учителя обирають тему, цікаву дітям: 
географія, техніка, природа, культура тощо. На кожну вправу, 
згідно з методичними рекомендаціями, відводять певна кількість 
часу, також обирають форму, у якій працюватимуть діти: 

– поодинці; 
– у парах; 
– у групах до 6 чоловік; 
– у групах по 6 чоловік і більше. 
Ретельно спланована та організована робота із LEGO також 

сприяє формуванню певних особистих якостей: терпіння, 
взаємоповаги, цілеспрямованості, посидючості, охайності. 

Завдяки Концепції НУШ та впровадженню LEGO діти більше 
не є пасивними слухачами теоретичного матеріалу заняття. Вони 
стають активними учасниками процесу, які мають змогу 
висловлювати власну думку та усвідомлювати важливість 
сформованих вмінь і здобутих знань. 

Гра – це не лише розвага. Для сучасних дітей XXI сторіччя – 
це ефективний метод навчання, здатний заохотити до пізнання 
світу та сформувати ключові компетентності, що допоможуть у 
подальшому легко і швидко адаптуватися до змін у майбутньому. 
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ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА – ОДИН ІЗ ПРИНЦИПІВ НУШ. 
ОСНОВНІ ІДЕЇ, ПРИНЦИПИ ТА СУТНІСТЬ 

Демидова А. І. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
1. Нова українська школа має за основу цінності та 

принципи педагогіки партнерства, що є підґрунтям оновленої 
системи професійного розвитку вчителя, сучасної  державної 
освітньої та кадрової політики. 

Педагогіка партнерства – напрям педагогіки, що включає 
собою систему методів і прийомів виховання і навчання на 
засадах гуманізму та творчого підходу до розвитку особистості. 

2. Сучасні тенденції розвитку освіти в світі:  
а) гуманістичній спрямованості освіти (її індивідуалізація, 

врахування можливостей кожної конкретної людини, сприяння її 
самореалізації та розвитку);  

б) діалогічність навчання;  
в) затребуваність нових професійних орієнтирів у роботі 

вчителя (не фахівця в предметній області, а професіонала, який 
уміє працювати з процесами утворення і розвитку, організовувати 
навчальну роботу з вирішення творчих завдань, проявлення 
ініціативи, самостійності).  

3. Педагогіка партнерства важлива і незамінна з огляду на 
те, що: 

По-перше, сприяє створенню атмосфери, у якій найкраще 
розкривається потенціал кожного учня, формується його 
ініціативність і креативність.  

А це один із ключових активів сучасного світу. 
По-друге, партнерство задовольняє потребу в значимості і 

належності та зменшує рівень стресу, що, зрештою, допомагає 
інтелекту працювати ефективніше. 

По-третє, такий формат стосунків найкраще готує молодих 
людей до професійної діяльності і ролі активного громадянина у 
відкритому світі. 

4. В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія 
та співпраця між учителем, учнем і батьками. Учні, батьки та 
вчителі, об’єднані спільними цілями та прагненням, є 
добровільними і зацікавленими однодумцями, рівноправними 
учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат. 
Педагогіка партнерства визначає істинно демократичний спосіб 
співпраці педагога і дитини, який не відкидає різниці в їхньому 
життєвому досвіді, знаннях, але передбачає безумовну рівність у 
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праві на повагу, довіру, доброзичливе ставлення і взаємну 
вимогливість 

5. Основні принципи педагогіки партнерства: 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).  

6. Функції педагога-партнера. 
7. Педагогіка партнерства в позашкіллі. Особистий досвід. 
8. Настанова на партнерство в школі міцно закорінена в 

національній педагогічній традиції. Серед авторів: Ш. Амонашвілі, 
І. Волков, І. Іванов, В. Караковський, С. Лисенкова, А. Макаренко, 
В. Сухомлинський, В. Шаталов та ін. 

Педагогіка партнерства в українській традиції. За системою 
В. Сухомлинського, виховання особистості має здійснюватися 
через тріаду «школа – сім’я – громадськість».  

9. Педагогіка партнерства в різних країнах. 
10. Десять заповідей партнерства. 
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ІНТЕГРОВАНЕ ЗАНЯТТЯ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ 
Іваннікова Ю. О. 

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

Державним стандартом початкової загальної освіти 
передбачається одне з найголовніших завдань школи – усебічний 
розвиток та виховання особистості через формування в учнів 
бажання і вміння вчитися, повноцінних мовленнєвих, читацьких, 
обчислювальних умінь і навичок відповідно до пізнавальних 
можливостей дітей молодшого шкільного віку. Пошуки шляхів 
удосконалення системи освіти в початковій школі привели до 
відродження такого методичного явища як інтеграція навчання. В 
Україні принцип інтеграції проголошений основним принципом 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/NEW-SCHOOL.pdf
https://vseosvita.ua/library/pedagogika-partnerstva-23429.html
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реформування освіти поряд із принципами гуманізації та 
демократизації. Проте питання, що таке інтегрований урок, 
залишається суперечливим, проблема впровадження 
інтегрованих занять в початковій школі мало досліджена, принцип 
інтеграції недостатньо відображений у чинних підручниках, а 
вчителі не мають чіткої системи методичних рекомендацій. До 
того ж ураховуючи те, що учень не може довго сприймати 
одноманітної інформації, поєднання на уроці двох-трьох 
навчальних предметів забезпечує активізацію пізнавальної 
діяльності дітей, стимулює інтерес до навчання, показує 
взаємозв’язок навчальних дисциплін. 

Актуальність ідеї інтегрованого навчання в тому, що вона є 
оптимальною для сучасного етапу розвитку національної школи, 
адже на цьому етапі є ускладнення змісту освіти, зростання 
обсягу необхідної інформації та зменшення часу, відведеного для 
її засвоєння (рис. 1).  

1. Загальна ідея інтеграції змісту і форм навчання. 
Інтегроване навчання – це сукупність послідовних і 

взаємопов’язаних дій учителя й учня. Вони спрямовані на 
формування цілісної картини світу школяра на основі об’єднання 
навчального матеріалу з різних освітніх галузей (навчальних 
предметів). 

Мета навчання на інтегративній основі – дати цілісне 
уявлення про довкілля, сприяти розумінню та усвідомленню 
цілісності науки та природи загалом, сприяти підвищенню 
розумової активності школярів, забезпечити самовираження, 
самореалізацію, розвиток гармонійної особистості з 
притаманними їй загальнолюдськими цінностями. 

2. Взаємозв’язок навчальних галузей у складі інтегрованого 
заняття. 

Якісно новий рівень синтезу знань дітей – це інтегровані 
заняття, які об’єднують навколо певного заняття чи теми 
різнорідні знання. Синтез цих знань дозволяє досягти різнобічного 
розгляду об’єкта, вивчення його назви та властивостей, показати 
взаємозв’язок явищ, інтенсивно формувати в дитини розумові 
операції аналізу, порівняння, узагальнення тощо. Особливо це 
важливо для розвитку світоглядних, людинознавчих, екологічних, 
комунікативних умінь, понять.  

Під інтеграцією ми розуміємо процес та результат 
поєднання окремих елементів навчання та виховання в єдину 
цілісну систему для одержання якісно нового результату шкільної 
освіти.  
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3. Принципи конструювання інтегрованого освітнього 
процесу. 

4. Особливості сучасного етапу інтеграції. 

 
Рис. 1. Принципи інтегрованого освітнього процесу 

 

На сучасному етапі навчання з’явилися інтегровані 
предмети, наприклад «Я досліджую світ», який охоплює різні 
освітні галузі. Але для деяких навчальних предметів інтеграція 
поки не може відбуватися повною мірою, бо не існує узгодженої 
скоординованості між навчальними програмами, технічною базою, 
підготовкою вчителів, наприклад: іноземна мова, інформатика, 
музичне мистецтво тощо. Саме тому ефективно використати 
знання учнів, які вони мають в інших сферах, стає досить важко. 
Провідну роль на сучасному етапі інтегрованого навчання має 
відігравати вчитель. Безперечно, викладач повинен уміти 
реалізовувати освітню функцію, тобто допомагати учням в 
оволодінні вміннями вчитися, розширювати свій світогляд та 
пізнавати різні системи понять, через що і можуть 
усвідомлюватися інші явища. Це є особливо актуально зараз, 
коли зростає необхідність у підготовці спеціалістів широкого 
профілю.  

5. Розвивальне навчання – основа інтегрованого заняття. 
Розвивальне навчання – орієнтація навчального процесу, 

його змісту, принципів, методів, форм на розвиток потенційних 
можливостей людини, її інтелектуальну, чуттєву, вольову сфери. 

Специфічними властивостями розвитку особистості є: 
– іманентність – розвиток є невід’ємною властивістю 

особистості, закладеною природою; 
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– біогенність – психічний розвиток особистості багато в 
чому визначається спадковістю; 

– соціогенність – вплив соціального середовища; 
– психогенність – людина – саморегулююча і самоврядна 

система; 
– індивідуальність – особистість являє собою унікальне 

явище, яке відрізняється індивідуальним підбором якостей і 
власним варіантом розвитку; 

– стадійність – розвиток особистості підпорядковується 
загальному закону циклічності; 

– нелінійність – кожна особистість розвивається у своєму 
темпі, відчуваючи випадково розподілені в часі прискорення і 
протиріччя зростання; 

– фізичний вік визначає кількісні та якісні характеристики 
і можливості психічного розвитку. 

Отже, у сучасному світі стало питання про підвищення рівня 
освіти, що призвело до використання нових активних методів 
навчання. У цій роботі було розглянуто інтегроване заняття як 
засіб навчання молодших школярів. 

Сутність інтегрованого навчання полягає в тому, щоб 
зробити учнів активними учасниками освітнього процесу, 
підвищити їхню мотивацію, зацікавити їх матеріалом, що 
вивчається, задіяти обидві півкулі головного мозку.  

Як показує практика, усе це приводить до підвищення рівня 
навчальних досягнень учнів, що в цей час особливо важливо у 
зв’язку з підвищенням вимог до випускників, та в подальшому 
сприяє зростанню їхньої конкурентоспроможності на ринку праці. 
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РАНКОВІ ЗУСТРІЧІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОГО ПРОВЕДЕННЯ 
В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 

Корнієнко Д. В. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Вікторенко І. Л.  

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

Важливе місце в повсякденному розкладі діяльності класу 
набуває ранкова зустріч. Що ж таке «Ранкова зустріч»? Це зустріч 
на початку навчального дня класу зі своїм учителем. Педагоги 
визнають особливу роль ранкової зустрічі в житті дітей і 
присвячують їй 15 – 25 хвилин, аби створити позитивну 
атмосферу в учнівському колективі на весь навчальний день; тут  
«панує атмосфера піклування та відповідальності» [6], а вчитель 
виконує роль фасилітатора – людини, яка забезпечує успішну 
групову комунікацію. 

Ранкова зустріч формує ті цінності, що стають основою для 
створення відповідальної та дбайливої спільноти дітей. Вона дає 
педагогам можливість навчити школярів взаємної поваги та 
позитивного ставлення одне до одного, сприяє формуванню 
цілісного колективу [2, с. 6].  

На сьогодні така практика є дуже актуальною і 
фундаментальною для успішного навчально-виховного процесу, 
адже допомагає систематизувати знання учнів і застосувати їх на 
практиці; адаптує першокласників до шкільного темпу життя.  

Функціями ранкових зустрічей є: 
– навчальна. 
– пізнавальна. 
– комунікативна. 
– мовленнєва. 
– психологічна. 
Ранкові зустрічі сприяють:  
– налагодженню взаємин між дітьми і дорослими, які 

формують відчуття колективу в кожного з його членів; 
– дає педагогам можливість навчити дітей взаємній 

повазі; 
– формуванню цілісного колективу; 
– дає дітям змогу брати участь у групових обговореннях, 

а вчителям – моделювати й активно розвивати в дітей уміння та 
навички ефективного спілкування; 

– удосконаленню соціальних навичок: емпатія, 
толерантність, розуміння позицій інших людей; 
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– розвитку аналітичних умінь і навичок; 
– створенню позивного настрою; 
– розвитку демократичних цінностей [5, с. 47]. 
Власний досвід роботи під час педагогічної практики, а 

також спостереження за діяльністю вчителів дають змогу 
зазначити, що ранкову зустріч проводять у класній кімнаті на 
килимі, де кожен учень займає зручне положення для більш 
відкритого спілкування. Школярі розміщуються так, щоб 
утворилось коло – це дає змогу бачити один одного і також 
об’єднує групу. Головним моментом є те, що вчитель повинен 
сісти поруч з учнями на килимі та не відокремлюватися від 
колективу, не бути домінантом у спілкуванні. 

За рекомендаціями МОН України ранкова зустріч 
складається з таких етапів: 

1. Привітання.  
2. Обмін інформацією.  
3. Групова робота.  
4. Щоденні новини [4]. 
Перший етап – привітання. Формується навичка вітатися, 

зустрічати однокласників доброзичливо, налаштовуватися на 
позитивну роботу. Наприклад, привітання одне з одним за 
допомогою мови жестів або по колу зробити комплімент сусідові 
праворуч; проведення словникової роботи над словом 
«комплімент». 

Другий етап – обмін інформацією. Допомагає розвивати 
навички, які дають змогу навчитися впевнено говорити й уважно 
слухати. Наприклад, гра «Крісло автора»: діти стають у коло, 
посередині стоїть стіл, на якому склянка з водою. Учитель задає 
запитання: 

– Чи багато нас з вами у колі? (Так). 
– А чи вистачить цієї склянки води на нас усіх, щоб 

втамувати спрагу? (Ні). 
– Так, і на нашій планеті води стає все менше і менше, 

багато людей сьогодні п’ють брудну воду або страждають від 
спраги. Давайте навчимося економити воду. 

У кожної дитини трубочка, і всі по черзі потроху через 
трубочки п’ють воду так, щоб усі зробили по ковтку. 

Третій етап – групова робота. Частіше за все ранкові 
зустрічі пов’язані з навчальною програмою чи темою тижня, яка є 
предметом вивчення. Невід’ємною частиною цього етапу є 
розучування пісні, танцю з використанням відеоматеріалів або 
спокійна художня робота. Наприклад, діти мають намалювати на 
ватмані горизонт та берег річки звичайним олівцем, потім учитель 
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говорить усім разом наповнити річку водою, і учні розмальовують 
її. 

Четвертий етап – щоденні новини. Це підготовлений 
«Вісник», який містить невеликі повідомлення учнів та 
відеопрезентації. Наприклад, діти діляться своїми думками про 
те, як зберегти воду; відповідь має бути  обґрунтованою. 

Нова українська школа ставить за мету виховати цілісну, 
всебічно розвинуту, здатну до критичного мислення особистість. 
Найважливішим елементом у цьому тривалому процесі є 
«щоденний початок», який дає наснагу на весь день, тому 
важливість ранкових зустрічей беззаперечна. Вони закладають 
ключові компетентності, що покладені в основу концепції Нової 
української школи, і дають гарний старт для активної розумової 
діяльності учнів. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ  
НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

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

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Початкова школа стала на шлях реформування. 

Міністерством освіти і науки України схвалено зміни до 
навчальних програм 1 – 4 класів. З 1 вересня вчителі початкових 
класів працюють за програмою Нової української школи «НУШ». 
Нова українська школа – це основна реформа сучасного 
освітнього процесу.  Основне завдання, що стоїть перед школою, 
полягає в переході на компетентнісний підхід, розвантаження 
програм і оновлення змісту освіти. Компетентнісний підхід 
базується на особистих досягненнях учнів, на вивченні тем, що 
важливі для соціалізації особистості, її здатності до 
самовдосконалення. Реалізація компетентнісного підходу 
передбачає спрямованість навчання на розвиток і формування 
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ключових компетенцій, що визначені Державним стандартом 
початкової загальної освіти [1]. 

На сучасному етапі розвитку освіти початкова школа не 
може залишатися осторонь від процесів модернізації, які 
відбуваються нині в усьому світі і в Україні зокрема. Початкової 
ланки освіти також стосуються інновації: особистісно орієнтований 
підхід, інформатизація, інтеграція тощо. До них належить і 
компетентнісний підхід, що полягає в протиріччі між 
програмовими вимогами до учня, запитами суспільства і 
потребами самої особистості в освіті. Адже довгий час у 
вітчизняній системі освіти домінував знаннєвий підхід, 
результатом навчання якого була сукупність накопичених учнем 
знань, умінь і навичок. На відміну від знаннєвої школи, 
компетентнісна має дати дитині не лише знання, а й сучасні 
вміння та навички. А також цінності, які допоможуть формувати 
ставлення в різних ситуаціях.  

Формування життєвих компетентностей НУШ сприятиме 
розвитку суспільства освіченого загалу, високої культури і рівних 
можливостей. Саме в такому суспільстві людина може бути 
справді вільною, уміти навчатися впродовж життя, критично 
мислити, ставити цілі та досягати їх, бути здатною до участі в 
міжкультурному спілкуванні.  

У низці публікацій  видатних науковців (Т. Байбара, Н. Бібік, 
С. Бондар, І. Єрмаков, О. Локшина, О. Пометун, О. Савченко та 
ін.) висвітлені теоретичні засади, які розкривають дидактичну 
сутність понять: «компетентність» та «компетенція». Науковцями 
виділено ключові, загальнопредметні і предметні компетентності, 
які визначають якість сучасної освіти.  

О. Савченко серед ключових компетентностей називає 
вміння вчитися провідною. «У процесі провідної діяльності – 
учіння – молодший школяр поступово оволодіває її розгорнутою 
структурою прийняття мети, добір засобів її досягнення, 
виконавські дії, контроль і оцінка результатів» [2, с. 151]. 

Психологи (О. Савченко, М. Холодна) формулюють поняття 
«компетентність» як здатність до діяльності, а компетентність 
особистості визначається з погляду психологічних процесів як 
інтегративне утворення зрілої психіки, що має певні рівні: 
когнітивний, метакогнітивний та особистісний. 

У дисертаційному дослідженні Т. Зенченко (2016) 
узагальнює поняття «компетентнісний підхід». Компетентнісний 
підхід у шкільному навчанні є інноваційним засобом його 
модернізації, що зумовлено проблемами досягнення якіснішої 
освіти не загалом для системи, а для кожного конкретного учня. 
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Компетентнісна освіта сягає за межі традиційної парадигми 
навчання, у якій результатом вважається система теоретичних 
знань та практичних умінь учня, а не його спроможність діяти. 
Такий підхід сприяє системному осучасненню всіх складників 
навчального процесу від його мети і змісту до зорієнтованості 
вчителя й учнів на його результативність. 

Узагальнивши дослідження окремих учених, зазначимо, що 
сьогодні ключовим питанням у навчанні молодших школярів є 
перехід від накопичення знань до умінь їх застосовувати в соціумі. 
Дослідження способів, методів, прийомів цього процесу є 
актуальними. 
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ В 
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Проблема розвитку комунікативних здібностей є особливим 
предметом дослідження педагогіки. Зокрема найсуттєвіші вимоги 
в цьому аспекті висуваються до уроків української мови, адже 
жоден із традиційних шкільних предметів не вчить ефективному 
спілкуванню в подібному обсязі, сприяючи розвитку 
комунікативних здібностей, готовності до мовної взаємодії. 
Школяр повинен уміти ставити і вирішувати певні типи 
комунікативних завдань: визначати цілі комунікації, оцінювати 
ситуацію, ураховувати наміри і способи комунікації партнера, 
обирати адекватні стратегії комунікації, бути готовим до 
осмисленої зміни власної мовної поведінки. 

Школяр повинен уміти ставити і вирішувати певні типи 
комунікативних завдань: визначати цілі комунікації, оцінювати 
ситуацію, враховувати способи комунікації партнера, обирати 
адекватні стратегії комунікації, бути готовим до зміни власної 
мовної поведінки.  

Молодший шкільний вік визначається авторами як 
важливий етап соціалізації та розвитку комунікативних здібностей 
дитини. Психологи вважають, що саме у віці до 7 – 8 років 
складаються і проявляються майже 70% особистісних якостей. 
Тому період початкового навчання є дуже важливим. Адже 

https://nus.org.ua/news/uryad-opublikuvav-novyj-derzhstandart-pochatkovoyi-osvity-dokument/
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знання, засвоєні дитиною в цьому віці,  залишаються на все життя 
і стають підґрунтям для подальшого розвитку особистості. 

Психологи М. Гибш і М. Форверга визначали спілкування як 
вироблене проникнення індивідів у формі особливої діяльності. 
А. Леонтьєв також розглядав спілкування як особливу діяльність і 
дав його визначення: «Спілкуванням є не передача інформації, а 
взаємодія з іншими людьми». З погляду різних підходів повний 
аналіз спілкування здійснений у роботах В. Рижова. Він відзначив 
появу в психології нового принципу дослідження спілкування, 
діяльності, психічних явищ – принципу єдності спілкування і 
діяльності, або принаймні їх глибокого взаємозв’язку. Саме 
спілкування, на його думку, є при цьому особливою діяльністю, 
спрямованою на  співпрацю між людьми, створення цілісної 
системи їх спільної діяльності [3, с. 48]. 

Досвід спілкування посідає особливе місце в структурі 
комунікативної компетентності особистості. З одного боку, він є 
соціальним і включає в себе норми та цінності культури, з іншого 
– індивідуальним, бо ґрунтується на індивідуальних 
комунікативних здібностях і психологічних подіях, пов’язаних зі 
спілкуванням у житті особистості. 

Комунікативні здібності – це здібності до спілкування з 
дітьми, уміння знайти правильний підхід до них, встановити 
відповідні взаємини 

Педагогічні умови, які сприяють розвитку комунікативних 
здібностей молодших школярів: 

– організація навчального процесу на принципах 
диференціації та індивідуалізації, урахування рівня самооцінки 
молодших школярів;  

– здійснення мотивації продуктивної комунікативної 
діяльності молодших школярів за допомогою створення 
мотиваційного середовища;  

– забезпечення єдності когнітивного, емоційного й 
поведінкового компонентів особистості під час включення 
молодших школярів в практико-орієнтовану комунікативну 
діяльність;  

– реалізація організаційно-методичного забезпечення, 
заснованого на поетапному формуванні в молодших школярів 
комунікативних здібностей і ставлення до себе як до суб’єкта 
комунікативної діяльності. 

Умови, необхідні для розвитку комунікативних здібностей 
дітей молодшого шкільного віку: 

1) приємна робоча обстановка зі сприятливими умовами; 
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2) ситуації інформаційної та комунікативної комфортності 
для сприйняття нової інформації та спілкування. [1, с. 43]. 

Існує багато різних методів і форм роботи з дітьми з 
розвитку основних сфер особистості дитини. На сьогоднішній 
день найбільш ефективними постають інтерактивні методи 
навчання. 

Інтерактивний (від лат. «inter» – взаємний, «act» – діяти) – 
здатність взаємодіяти в режимі бесіди, діалогу з будь-ким. Іншими 
словами, на відміну від інших методів, інтерактивні орієнтовані на 
більш широку взаємодію учнів не тільки з учителем, а й один з 
одним і на домінування активності учнів у процесі навчання. 

Отже, інтерактивне навчання – це навчання, яке 
відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників 
навчального процесу. Це співнавчання, взаємонавчання, де й 
учень, і вчитель є рівноправними суб’єктами навчального 
процесу, розуміють, що вони роблять, рефлексують із приводу 
того, що вони знають і думають. 

Інтерактивні методи навчання дозволяють вирішувати такі 
завдання: 

– активне включення кожного учня в процес засвоєння 
навчального матеріалу; 

– підвищення пізнавальної мотивації; 
– вироблення навичок успішного навчання (уміння 

слухати й чути один одного, вибудовувати діалог, ставити питання 
на розуміння); 

– розвиток навичок самостійної навчальної діяльності: 
визначення провідних і проміжних завдань, уміння передбачати 
наслідки свого вибору, його об’єктивна оцінка; 

– виховання лідерських якостей; 
– уміння працювати з командою і в команді; 
– уміння брати на себе відповідальність за спільну і 

власну діяльність по досягненню результату [3, с. 108]. 
Використання інтерактивних форм навчання в шкільній 

освітній практиці є потужним додатковим чинником, що сприяє 
активізації навчальної діяльності учнів. Початковий етап 
шкільного навчання є тим середовищем, де ця освітня технологія 
може бути впроваджена з максимальною успішністю і 
мінімальними шансами на невдачу. Як правило, для дітей, які 
лише нещодавно прийшли до школи з дошкільних освітніх 
закладів, однією з найважливіших сфер будь-якої продуктивної 
діяльності є гра та різні її форми. Цей фактор є невід’ємною 
складовою частиною загальної компетенції як однієї з ключових 
характеристик, що формують культурний зріз людської 
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життєдіяльності. Через ігрові елементи заняття формується 
бажання осягати комунікативні вміння й навички в подальшому, 
на основі отриманих знань сформулювати власні висловлювання. 
Така робота дуже важлива і справляє неодмінний вплив на 
майбутній усебічний розвиток школяра, зокрема у сфері 
гуманітарних знань. 
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НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ 
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м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Державна політика у сфері реформування загальної 

середньої освіти визначає орієнтири розвитку Нової української 
школи. Як інститут соціалізації вона актуалізуватиме процес 
цілеспрямованого формування ціннісної орієнтації учнів на освіту 
як життєву цінність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що різні 
аспекти досліджуваної проблеми стали предметом активних 
дискусій, обговорення та системних досліджень учених і практиків  
– В. Бурової, Л. Калініної, О. Локшиної, Г. Матвєєвої, І. Маріуц, 
В. Мелешко, О. Онаць, І. Осадчого, Н. Островерхової, 
Л. Паращенко, О. Пастовенського, В. Рогової, Я. Стемковської, 
Л. Шалаєвої, М. Шевцова та ін. 

Метою статті є наукове опрацювання даних емпіричного 
прогнозу щодо розвитку Нової української школи, обґрунтування 
положень, що вміщують інформацію про реалії і перспективи 
розвитку Нової української школи в контексті реформування 
загальної середньої освіти. 

Стратегічні орієнтири реформи загальної середньої освіти 
визначають головні напрями діяльності Нової української школи, 
які у форматі дослідження є об’єктами прогнозування її 
інноваційного розвитку. 

Докорінна та системна реформа загальної середньої освіти 
передбачає ухвалення нових державних стандартів, заснованих 
на окреслених у «Рекомендаціях Європейського Парламенту та 
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Ради Європи» ключових компетентностях, які мають бути 
наскрізними в змісті навчальних предметів і необхідними для 
успішної самореалізації особистості; запровадження нового 
підходу «педагогіка партнерства» в системі: «учень – учитель – 
батьки»; підвищення мотивації вчителя як провідника докорінних і 
системних змін через збільшення оплати праці, надання 
академічної свободи та стимулювання його професійного 
зростання; створення нової структури школи; децентралізацію 
управління, що призведе до часткової автономізації закладів 
освіти; справедливий розподіл публічних коштів, що забезпечить 
рівний доступ учнів до якісної освіти; переосмислення ролі 
вчителя й учня, зумовлене розподілом відповідальності між ними 
за результати навчання. 

Нова українська школа як провідник соціальних, 
соціокультурних і педагогічних інновацій покликана реалізувати 
план заходів, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів 
на 2017 – 2029 рр. Його успішна реалізація суб’єктами управління 
різних рівнів потребує наукового обґрунтування управлінських 
рішень на основі розрахунку не лише затрат, але й економічних, 
соціальних та особистісних ефектів із використанням сучасних 
методик випереджувального експериментування та соціально-
економічного й психолого-педагогічного прогнозування. Лише за 
цієї умови Нова українська школа стане не лише адаптивною, а й 
інноваційною, прогностичною, критично-креативною, такою, що не 
лише «йтиме в ногу з часом», а й за всіма показниками діяльності 
випереджатиме загальний соціально-економічний розвиток 
країни. 

Емпіричні дані, отримані за результатами опитування 
вчителів і керівників закладів освіти (86 осіб), свідчать про те, що 
в умовах запровадження компетентнісного підходу в навчально-
виховний процес закладів загальної середньої освіти, реалізації 
вчителем академічної свободи, становлення й розвитку педагогіки 
партнерства в системі «вчитель – учень – батьки» проблема 
навчання вчителя впродовж життя набуде особливої актуальності. 
Модернізація наявних загальнодержавних моделей професійного 
зростання та запровадження інноваційних на шкільному і 
міжшкільному рівнях сприятимуть обранню вчителем місця й 
способу підвищення кваліфікації та визначенню власної траєкторії 
щодо вдосконалення професійно-педагогічної компетентності. 

Ця категорія респондентів із розумінням ставиться до 
проблем післядипломної професійної підготовки вчителів і 
керівників закладів, яка, за їхніми переконаннями, має бути 
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актуальною, інноваційною, інтерактивною, такою, що врахує 
професійний рівень кожного вчителя. 

Надзвичайно актуальною є точка зору учасників освітнього 
процесу щодо поліфункціональності Нової української школи, яка 
перебере на себе спектр соціальних проблем, зокрема таких, як: 
адаптація і розвиток соціальної активності учасників освітнього 
процесу в умовах локальних і глобальних змін; збереження, 
захист і примноження культури, зокрема класичної, яка інтенсивно 
витісняється поп-культурою, бібліотечної і книжної культур, які 
відходять у минуле; формування в молоді критичного ставлення 
до теле-, радіопередач, інших засобів масової інформації, що 
транслюють насилля, катастрофи, смерть. Іншими словами, 
педагогічні спільноти плекають надію, що Нова українська школа 
за підтримки держави і суспільства виконає важливу соціальну 
місію – стане провідником педагогічних, соціальних і 
соціокультурних інновацій, бастіоном високих моральних і 
соціальних традицій. 

Реалізація державної політики щодо реформування 
загальної середньої освіти позначиться на зміні основних 
характеристик діяльності Нової української школи, зумовить 
необхідність розроблення цілей цих змін і стратегії щодо їхнього 
досягнення. За цієї обставини аналітичний етап стратегічного 
планування її діяльності включатиме такі питання: «Чим одна 
(окремо взята) школа відрізняється від інших?». «На вирішення 
яких проблем спрямовується діяльність педагогічного 
колективу?». «Які цілі він прагне досягти та в якій спосіб?». «Який 
ресурс має школа?». 

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

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

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

Так, у контексті реформи загальної середньої освіти 
перспективним напрямом дослідження стане проблема розвитку 
нової галузі педагогіки – педагогічної політології – вчення про 
умови і способи реалізації рекомендацій науки в освітній політиці, 
яка стане новою неформальною галуззю в Новій українській 
школі. 
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Фразеологізми вважаються однією зі специфічних рис 
кожної мови. Вони виразніше, ніж окремі слова, розподіляються в 
структурно-функціональних стилях, виявляючи свою 
приналежність до кожного з них, а також до сфери усного чи 
писемного мовлення, мають більш яскраве експресивне чи 
емоційне забарвлення [3]. Фразеологія «формувалася протягом 
століть, акумулюючи в собі життєвий досвід народу. У 
фразеологізмах найбільшою мірою виявляється національна 
специфіка мови, вони становлять найобразніше частину її 
лексики» [3, с. 44]. Найбільш яскраве своє виявлення 
фразеологізми знаходять у живому мовленні народу як в усній, 
так і в письмовій формі, адже справжнє життя слова здійснюється 
тільки в мовленні. Фразеологія – «сукупність усталених зворотів 
певної мови, а також розділ науки про мову, що вивчає стійкі 
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словосполучення-фразеологізми, їх ознаки, поділ на групи, 
утворення і походження» [1, с. 25].  

Практичне значення фразеології полягає в тому, що її 
вивчення позитивно впливає на усвідомлення учнями специфіки 
інших одиниць мови, сприяє оволодінню орфографічними 
навичками, є базою збагачення словникового запасу і основної 
роботи зі стилістики, яскравим матеріалом для розвитку всіх видів 
мовленнєвої діяльності. 

Під час вивчення фразеологізмів формуються навчально-
мовні лексичні і фразеологічні вміння: наприклад, відрізняти 
лексичне значення від граматичного; пояснювати значення 
фразеологізмів; визначати, у якому стилі вживаються 
фразеологізми; групувати вивчені фразеологізми за будовою або 
значенням; будувати речення з фразеологічними зворотами; 
уміти вживати фразеологізми відповідно до мовленнєвої ситуації; 
вміти користуватися фразеологічними словниками взагалі та 
електронними зокрема. 

У початкових класах передбачається пропедевтичний етап 
у вивченні фразеології, тобто учні ознайомлюються з 
фразеологічними одиницями (без вживання терміна). На цьому 
етапі діти дізнаються, що є словосполучення або сполука слів, які 
можуть виразніше позначати ті, чи ті поняття, явища. Водночас 
учні навчаються добирати такі слова, які найвиразніше служать 
для вираження думок, уникаючи вживання одноманітних слів у 
мовленні усному чи писемному.  

На початковому етапі навчання мови виокремлюють основні 
аспекти роботи: «Мовленнєва діяльність», «Знання про мову», 
«Правопис». 

Скажімо, під час реалізації аспекту «Мовленнєва 
діяльність» передбачає сприймання, розуміння і розпізнавання 
фразеологічних одиниць; переказ чи побудову власної розповіді з 
використанням фразеологічних одиниць; складання діалогів, 
відповіді на запитання з використанням фразеологічного 
матеріалу. 

Аспект «Знання про мову, мовні вміння» передбачає 
тлумачення і вживання в усному і писемному мовленні за 
підручником фразеологізмів; уживання фразеологізмів відповідно 
до контексту. Робота з правопису фразеологізмів передбачає 
аспект «Правопис», а також використання фразеологічних 
словників для пояснення та тлумачення невідомих 
фразеологічних одиниць. 
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Отже, ознайомлення з фразеологізмами в початкових 
класах передбачено лише практично, без уживання терміна 
«фразеологізм». 

Розділ «Фразеологія» за програмою 12-річної школи 
передбачено для вивчення в 5-му класі. Це пояснюється тим, що 
фразеологія, як і лексика, побудована на системності. Такі 
відношення простежуються між словами і фразеологізмами, що 
допоможе учням розташовувати фразеологізми в синонімічні 
ряди, добирати антоніми, сприятиме піднесенню культури 
мовлення учнів.  

Під час вивчення фразеології в початковій школі широко 
спираються на такі провідні загальнодидактичні принципи: 
науковості, систематичності й послідовності, наступності й 
перспективності, зв’язку теорії з практикою, наочності, свідомості, 
доступності. 

Уважаємо, що під час ознайомлення з фразеологічними 
явищами доречно застосовувати метод спостережень та аналізу 
мовних явищ. Реалізація цього методу сприяє набуттю навичок 
знаходити ознаки між словом і фразеологізмом.  

Метод зв’язного викладу матеріалу доцільно 
використовувати під час ознайомлення з поняттям 
«фразеологічна одиниця» та її основними ознаками. 

Одним із важливих методів набуття знань є метод вправ. 
Практичні мовні вправи необхідні під час опрацювання будь-якої 
теми взагалі та ознайомлення з фразеологізмами зокрема.  

Під час застосування зазначеного методу, варто звернути 
увагу школярів і на те, що фразеологізми української мови 
різняться своєю граматичною структурою: ті, що мають структуру 
речення – вітер свище в голові; ті, що мають структуру 
словосполучення – короткий розум, добра душа. 

На думку М. Пентелюк, С. Караман, О. Горошкіної, 
О. Решетилової та ін. науковців, тренувальні вправи залишаються 
ефективним прийомом формування фразеологічних умінь і 
навичок у початковій школі.  

Науковці окреслюють 2 групи вправ: 
1) власне фразеологічні (значення фразеологічної одиниці, 

будова, явище полісемії і т.д.); 
2) комбіновані – фразеолого-стилістичні, фразеолого-

граматичні та фразеолого-стилістичні (фразеологічні явища 
вивчаються на основі взаємозв’язку з виучуваною темою). 

Скажімо, фразеолого-лексичні завдання ілюструють 
лексичне явище, допомагають з’ясувати його суть, разом із тим 
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активізують і збагачують словниковий запас учнів, виховують 
увагу до слова, розвивають мислення. 

Фразеолого-граматичні завдання використовуються як 
ілюстративний матеріал до виучуваної граматичної теми. А 
фразеолого-стилістичні завдання сприятимуть засвоєнню 
стилістичних ознак тих чи інших фразеологічних одиниць 
приналежності їх до певного стилю мовлення [2]. 

Бачимо потребу звернути увагу учнів на те, що матеріалом 
для творення українських фразеологізмів є передусім буття 
українського народу. Саме тому українська фраземіка є 
своєрідним джерелом, у якому віддзеркалюється: історія, 
суспільні взаємини минулих епох, заняття людей, їхня виробнича 
діяльність, побут, мораль, родинні стосунки, звичаї, вірування й 
повір’я тощо. 

Доцільно ознайомити школярів з ознаками системності 
українських фразеологізмів, що простежуються в явищах синонімії 
та антонімії. 

Так, одне й те саме значення можна виразити за допомогою 
різних фразеологізмів. Наприклад, рота не розкривати (не 
роззявляти) – мовчати, нічого не говорити. Синоніми: не 
обмовитися словом; ні гу-гу; ні пари з вуст; не випускати пари з 
вуст; як в рот води набрати; проковтнути язика. Такі 
фразеологізми утворюють синонімічні ряди. 

Фразеологізми-антоніми – протилежні за змістом сталі 
словосполучення, що характеризують явище з однієї сторони, але 
протилежно, наприклад: ноги не слухають – ноги носять; обернути 
погляд – обертатися спиною. Як правило, розуміння явища 
антонімії не викликає труднощів у школярів, але вправляння і 
вдосконалення вміння тонкощів антонімії сприятиме підвищенню 
мовленнєвої культури учнів [2].  

Отже, головне завдання, що стоїть перед учителем 
початкової школи на уроці під час опрацювання сталих виразів – 
показати образність, виразність, емоційність фразеологізмів. 
Тренувальні вправи з використанням мультимедійних технологій 
залишаються ефективним прийомом формування фразеологічних 
умінь і навичок у молодших школярів. 
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РОЗВИТОК І ЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В 
ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Юркова Н. С. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Уміння критично мислити є досить цінним навиком для 

теперішньої людини, яка практично безперервно перебуває в 
комунікаційних та інших контактах із великою кількістю 
різноманітних індивідуальностей, відвідує різні країни, змінює 
заняття та місце праці. Ось чому розвиток критичного мислення 
набуває великого значення.  

Відомий британський педагог і філософ Джон Лок уважав, 
що навряд чи є що-небудь більш важливе для знання, для 
спокійного життя і для успіху будь-якої справи, ніж уміння людини 
мислити. Погоджуючись із ним, ми вважаємо, що завдання 
сучасної школи – формування учня, який здатний чітко виділити 
проблему, яку необхідно розв’язати: самостійно знайти, обрати і 
проаналізувати інформацію щодо шляхів її вирішення, логічно 
побудувати свої думки, навести переконливу аргументацію та в 
результаті досягнути поставленої мети. 

Проведений ученими науковий аналіз досліджуваного 
феномена в молодших школярів висвітлює коло нез’ясованих 
проблем формування критичного мислення учнів цієї вікової 
категорії. Тільки в останні роки узагальнюються підходи до 
трактування критичного мислення молодших школярів, почали 
з’являтися публікації кращих учителів із дослідження і визначення 
шляхів та умов його формування в учнів початкових класів. 
Зокрема в «Пораднику для вчителя» виокремлено трактування 
категорії за Джінні Стіл, Куртом Мередіта, Чарльзом Темпла: 
«Критичне мислення – це складний ментальний процес, що 
починається із залучення інформації та закінчується прийняттям 
рішення» [1, c. 73]. 

Інноваційна значущість повинна характеризуватися у 
взаємовідносинах всіх учасників педагогічного процесу. По-
перше, на уроці потрібно створити атмосферу взаємодовіри та 
поваги. По-друге, педагог повинен не навчати, виховувати чи 
розвивати, а співпрацювати з учнями, навчаючись і 
самовдосконалюючись, до прийняття ефективних рішень. 

Мета вчителя – створити ситуацію успіху для розвитку 
особистості дитини, дати можливість кожному вихованцеві відчути 
радість досягнення, усвідомлення своїх здібностей, віру у власні 
сили; допомогти дитині зрости в умовах власного успіху, дати 
відчути радість від здолання труднощів. І тоді успіх буде 
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супроводжуватися відчуттям радості та задоволення від 
діяльності,  виникає почуття компетентності. 

Існує багато методів, прийомів і вправ критичного мислення. 
Упровадження методів критичного мислення у процес 

навчання допомагає педагогу активізувати пізнавальну діяльність 
учнів. За допомогою цих методів учні значно ефективніше 
опановують основні знання, вміння і навички. Ось деякі ефективні 
прийоми формування творчих здібностей учнів з використанням 
розвитку критичного мислення: 

Прийом критичного мислення «Плакат думок». 
Цей прийом потрібно виконувати в повній тиші. Клас 

навчається, мислить, робить висновки та відшукує істину. Учні 
зосереджуються на проблемному питанні та знаходять на нього 
відповідь, з урахуванням думки іншого учня. Потрібно об’єднати 
учнів у пари чи групи (3 – 4). Гарний різновид вправи для 
інтровертів, тих хто не любить публічно виступати чи краще 
сприймає інформацію візуально. 

Прийом критичного мислення «Дискусійне кафе». 
Клас об’єднується у групи 5 – 10 учнів в залежності від 

кількості дітей. Прийом допоможе вивчити та переосмислити 
історичну подію, біографію людини, мотивацію вчинків та 
доленосних рішень. Учні мають фактично вжитись в роль 
історичної постаті, чи уважно дослідити теорію, формулу, 
проблемне питання з подальшим його обговоренням. 

Вправа з критичного мислення «Барометр». 
Діти демонструють свою позицію не тільки словесно. Учні 

мають вишикуватись біля умовних позначок, які відповідають їхній 
позиції стосовно певного проблемного питання. Під час 
обговорення діти можуть змінювати свою думку і розміщення. 
Думкам властиво коливатися, як і стрілці барометру. 

Метод критичного мислення «Думай, збирайся, ділись». 
Діти навчаться думати, перш ніж говорити, формулювати 

думки у письмовому форматі, вести конструктивний діалог, брати 
до уваги чужі думки та корегувати власні висновки на основі 
цього, виступати перед публікою. 

Метод критичного аналізу інформації «Fishbone». 
Дослівно «fishbone» перекладається як «Риб’яча кістка» або 

«Скелет риби». В основі методики схематична діаграма у формі 
риб’ячого скелету. Ця схема дозволяє провести швидкий та 
точний аналіз певної проблеми, виявивши її причини та наслідки. 
Використання схеми Fishbone дає можливі результати критичного 
мислення, організовувати роботу учнів в парах та групах, 
розподіляти етапи роботи по рівню значущості. 
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Прийом критичного мислення «Лицарі круглого столу». 
Результат використання такого методу – розширення 

світогляду шляхом аналізу різних думок. Діти мають усвідомити, 
як відсутність діалогу, однобокий погляд на проблему можуть 
обмежити цілісність сприйняття ситуації. Слухаючи ідеї інших, 
школярі розширюють межі сприйняття світу, в якому вони живуть. 

Вправа «Акваріум» 
Ця стратегія корисна, коли потрібно залучити до бесіди 

увесь клас та важливо налагодити продуктивну комунікацію серед 
школярів. Вправа може стати опорною точкою, підготовчим 
етапом виконання більш складного завдання. 

Прийом «Мозковий штурм». 
Цей прийом допомагає знаходити нові рішення через вияв 

індивідуальних здібностей кожного, спонукає до розвитку 
творчості, критичності, вчить застосовувати набуті знання на 
практиці. Вчитель об’єднує клас у групи, учасники яких 
ознайомлюються з конкретним завданням і проблемою, над 
розв’язанням якої вони будуть працювати. 

Прийом «Кубування». 
Цей метод полегшує розгляд різних аспектів теми. Цей 

підхід передбачає використання кубика із написаними на кожному 
його боці вказівками щодо напрямку мислення та письма. 

Таких прийомів безліч: асоціативний кущ, сенкан, дискусія, 
кероване читання з передбаченням, метод прес, мозаїка, 
фантастичні гіпотези, письмо в малюнках, сторітеллінг, хмара 
слів, гранування, РАФТ, асоціації тощо. Кожен учитель має 
підібрати собі методи критичного мислення такі, які будуть 
задовольняти і його, і учнів. 

Отже, упровадження технології критичного мислення в 
шкільне життя забезпечує перехід від навчання, орієнтованого 
переважно на запам’ятовування, до навчання, спрямованого на 
розвиток самостійного свідомого мислення учнів, допомагає 
готувати дитину до життя в інформаційному суспільстві, вибирати 
серед невпинного потоку інформації головне, критично перевіряти 
отриману інформацію, співпрацювати з іншими. 

Які б не були інноваційні технології, що впроваджуються в 
практику, досягти успіху можна, лише зацікавивши учня на уроці, 
коли розвиваючи свої здібності, він задовольняє пізнавальні 
потреби. Уважаємо, що ці стратегії і вправи розвитку критичного 
мислення стануть у нагоді, бо молодші школярі постійно 
відчувають потребу в ігровому спілкуванні. Використання 
вчителем стратегій критичного мислення забезпечує позитивні 
зміни в учнів. Ці вправи дадуть кожному учню відчути себе 
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цікавою особистістю, пробудять прагнення до спільної організації 
шкільного життя, буде формуватися здатність обґрунтовувати 
свою позицію і приймати думку іншого, якщо вона більш  
обґрунтована. 

Так, критичне мислення дуже важливе в теперішній час. 
Застосовуючи вправи для критичного мислення на уроках, учні 
будуть не просто запам’ятовувати навчальний матеріал, а 
запитувати, досліджувати, творити, вирішувати, інтерпретувати та 
дебатувати за змістом. Саме таке навчання вважається якісним 
сьогодні. Здатність до співпраці є найважливішою умовою 
критичного мислення, оскільки вона підтримує діалог, спільну 
мету і взаємне вивчення цінностей. 
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СЕКЦІЯ 2 

ІННОВАТИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ 
ДОШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 
 

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І СВІТІ 
Помирча С. В. 

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

Пристинська В. В. 
Слов’янський опорний заклад загальної середньої освіти І–ІІІ 

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

Останнім часом в Україні особливої уваги набуло питання 
неформальної освіти, воно спричинене практичним рухом до 
реальної інтеграції з Європейським Союзом.  

Результати впровадження неформальної освіти в 
розвинених країнах засвідчують, що вона є справді 
демократичною та гуманістично спрямованою, ураховує інтереси 
людей узагалі та сприяє здобуттю освіти всіма охочими, 
незалежно від віку, статі, соціального стану та місця проживання 
зокрема [2]. Така освіта є людиноцентричною, що «сприяє 
формуванню індивідуальної неповторності особистості, … тісний 
зв’язок із навколишнім середовищем і спрямованість на будь-які 
соціальні, професійні, етнічні, вікові групи населення сприяють 
подальшій соціалізації особистості молоді та дорослих» [там же]. 

Поняття неформальної освіти є інноваційним для наукової 
думки України, воно прийшло до нас як результат поширення, 
апробації та підтвердження ефективності досвіду неформального 
навчання для створення умов як соціально-економічного розвитку 
держави взагалі так і благополуччя окремих категорій населення 
зокрема.  

Постає необхідність аналізу тлумачень поняття 
«неформальна освіта» в Україні. Термін «неформальна освіта» 
увійшов у науковий обіг європейських країн наприкінці ХХ століття 
як реакція на актуальні суспільні перетворення соціального 
розвитку населення.  

Розглянемо основні (обов’язкові) характеристики, що 
визначають зміст неформальної освіти і, які ґрунтуються на 
необхідних і достатніх ознак відокремлення неформальної освіти 
від інших видів навчальної діяльності:  
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– виведення процесу навчання поза межі освітнього 
простору;  

– добровільність усіх учасників освітнього процесу;  
– наявність сприятливого психологічного середовища 

для спілкування;  
– соціально-педагогічний потенціал неформальної освіти;  
– нефіксованість часових меж здобуття неформальної 

освіти; 
– використання різноманітних форм і методів організації 

процесу навчання;  
– практикоорієнтованість, згідно з якою кількість 

теоретичного матеріалу обмежується до мінімуму;  
– реалізація теоретичних підходів до організації процесу 

навчання;  
– цілеспрямованість діяльності учасників, усвідомленість 

ними потреб та очікуваних результатів від процесу навчання;  
– варіативність програм і термінів навчання; гнучкість 

змісту, форм і методів навчання;  
– відсутність оцінювання та сертифікації на державному 

рівні [3]. 
Проте можемо спостерігати загальносвітова тенденцію до 

зближення та взаємодоповнення формальної та неформальної 
освіти замість конкуренції між ними. Досвід науковців доводить, 
що неформальна освіта може бути полігоном для випробування 
методик та інструментів навчання, які згодом можна взяти на 
озброєння традиційна освіта. 

Проте відсутність законодавчого забезпечення у 
нормативно-правовому полі України дозволяє говорити і про 
негативні характеристики неформальної освіти, які, на нашу 
думку, можуть знижувати її цінність в уявленнях населення. 
Скажімо, можливість поширення асоціальних ідей; 
неконтрольованість інформаційних впливів; відсутність 
системного характеру та узгодженості із загальними освітніми 
планами; невизнання сертифікатів неформальної освіти на рівні 
держави та її окремих органів і організацій тощо.  

Як відомо, неформальна освіта є необов’язковою та 
добровільною, а отже не може замінити чи витіснити існуючу 
освітню інфраструктуру, що дозволяє говорити про вагому роль 
неформальної освіти для сучасного вчителя початкової школи:  

– вільний доступ до участі (незалежно від статусу, 
ґендеру, місця проживання, національності, віку); 

– диференціація змісту навчання залежно від потреб;  
– інтерактивність та інноваційність форм навчання;  
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– можливість створення та використання соціальної 
влади шляхом пропагування критичних ідей [1].  

Узагальнюючи вище сказане, зазначимо, що неформальна 
освіта це спланованою навчальним закладом без надання 
освітніх програм і кваліфікацій, визнаних національними органами 
управління освітою, є додатковою, альтернативною або 
доповняльною до формальної освіти впродовж життя; забезпечує 
права осіб будь-якого віку на доступ до освіти, але не передбачає 
обов’язкової безперервної структурованої послідовності у здобутті 
освіти і може бути короткотерміновою, зокрема у формі 
короткотермінових курсів, семінарів, практичних занять, тренінгів 
[3].  

Розглянемо методику проведення гендерного тренінгу. 
Інтерактивна методика гендерної тренінгової програми 

базується на переконанні, що люди вчаться з більшим бажанням, 
коли відчувають цінність власних знань та досвіду, і коли мають 
можливість поділитися ними в середовищі, яке для них є 
безпечним та позитивним. 

Програму тренінгу рекомендуємо побудувати так, щоб 
надану інформацію можна було закріпити через практичні вправи 
(рольові ігри, роботу в парах, застосування театральних дійств 
тощо). Різноманітність методів, що використовують в 
інтерактивних тренінгах, пояснюють особливостями сприйняття 
людини. Під час таких занять змінюється не тільки поведінка 
людини, але й методи виконання вправ учасники. Скажімо: 

– набуватимусь практичних навичок, виявляючи 
відповідні знання та вміння щодо цієї теми; 

– збільшиться сприйняття, через розширення розуміння 
теоретичних питань; 

– зміниться ставлення до стереотипного сприйняття 
стосунків між чоловіками і жінками; 

– зміниться мовний дискурс; 
– сформується уявлення про дії можуть, що вестимуть до 

упередження, до позитивного сприйняття; 
– виникне бажання внести зміни до своєї роботи, які 

базуються на гендерній чуйності; 
– відслідковуватимуть підтримку або пряму допомогу з 

боку керівництва. 
Уважаємо, що запровадження ідей гендерного тренінгу в 

системі фахової підготовки студентів буде сприяти підвищенню не 
лише їх самосвідомості, а й можливості самореалізації через 
усвідомлення абсолютної цінності прав чоловіків і жінок; відчувати 
почуття власної гідності, гуманізму, толерантності, здатність до 
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компромісу; бажання обирати активну позицію щодо необхідності 
брати участь у гендерних перетвореннях. 

Проведення гендерних тренінгів у позанавчальній 
діяльності студентів сформує у них навички бути вільними від 
гендерних стереотипів взагалі та реалізує відповідальність за 
свою поведінку та міжособистісні взаємини. 
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In the 21st century – the century of communication and 
technology – productive language skills are considered to be the key 
factors of successful human development. Such productive language 
skills include speaking and writing that involve producing language 
rather than receiving it. Speaking and writing are considered to be the 
second stage of language teaching after “receiving language”. 
Learners receive language by listening to conversation, music, video 
and also by reading comprehension, newspaper, poem, book. After 
this they can move on to the next stage where they produce the 
language to express their thoughts by using productive skills.  

At the present stage of methodology development, there have 
been proposed a lot of strategies and techniques how to teach and 
improve learners’ speaking and writing abilities. Communication 
games, role play, discussions are not the full list of the activities that 
can be used at speaking/writing lessons. Nowadays, picture-based 
language teaching exercises are becoming more and more popular 
among language teachers as well as learners.  

There are a few reasons of this method’s popularity. First of all, 
pictures provoke imagination. One of the problems students have 
while learning to speak and write is that they “don’t know what to 
write/say” or “don’t have any imagination”. Thus, it is easier to decide 
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what to tell or write about while looking at the range of cards, 
demonstrating various scenes. The second reason to pay your 
attention to picture-based cards is that they can help to form a key 
resource for accessing the different learning styles that each student 
has. Using pictures really appeals to visual learners who may suffer in 
a speaking and listening based classroom. They also offer an 
opportunity for movement and a multi-dimensional perspective which 
will reach kinesthetic learners. However, it doesn’t really mean that 
this method will not work with the learners who have another learning 
style.  

Another advantage of using the method of pictures is the 
absence of restrictions. This means that pictures aren’t based on the 
level the students have obtained. Of course, it does not exclude the 
situation when a teacher wants to choose certain pictures to access a 
certain area of vocabulary if he/she wants, but it is important to 
mention that any picture can be the base of any kind of activity at any 
level. In some way reading stories can restrict our students, while 
using picture-based stories an elementary learner can access the 
most complex story through pictures so lower levels don’t “miss out” 
on the “exciting” stories that the higher levels are looking at. 

One of the ways how to apply picture-based learning has 
become the idea of Vladimir Propp (Russian linguist and 
anthropologist). Propp’s morphology is considered to be a promising 
model of narrative for a children’s story authoring tool, with the 
potential to give children a powerful mental model with which to 
construct stories. Vladimir Propp wrote an essay "Morphology of Fairy 
Tale", in which he proposed the scheme (known as Propp’s 
Sequences), identifying a precise and unalterable number of 
sequences, that make up the story. Each sequence represents a 
typical situation in the plot of a fairy tale, referring in particular to the 
characters and their precise roles. 

In general, Propp’s scheme of a fairy tale includes:  
– Beginning (it is also known as Initial equilibrium);  
– Motive or complication (breakdown of initial equilibrium);  
– Hero’s vicissitudes;  
– Return of the Hero;  
Conclusion (restoring equilibrium). 
According to Propp, there are 31 cards that can be used to 

build the fairy tale. However, to better work with them some 
methodologists reduced them to 21 and divided into five key-groups, 
colored in different ways, based on the stage of each fairy tale: 

– pink: Initial equilibrium; 
– green: Departure of the hero; 
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– yellow: Development and hero’s vicissitudes; 
– blue: Return of the hero; 
– brown: Conclusion. 
It has been suggested a few ideas of playing with Proрp’s 

cards: 
– Play it by ear: the 21 cards are dealt and who has the 

number 1 begins to tell, then the number 2 and the others to follow. 
– Before and After: you draw a random card and the 1st 

student  tells what happened before and what will happen next. 
– Three/five cards: three or five random cards are drawn 

(one from each key-group) and the story is built on these. 
– A card for each color: the story is built by sequencing a 

randomly selected card for each color. 
– A complete Fairy Tale: each student tells his/her story with 

his/her own deck starting with card no. 1 and using a card for each 
color. 

This variant of a picture-based language lesson can be 
successfully used with children of primary schools or elementary 
students. However, the idea of Propp’s cards will also apply to 
students, whose level of the language is higher than pre-intermediate.   

The method we want to present you is based on the idea of 
Propp’s cards. It is aimed at developing receptive skills. It includes 
three stages: 

– Presentation. 
– Creation. 
– Upgrading. 
The first stage – presentation – is optional. It is supposed to 

provide students with a necessary example of a story, based on the 
pictures the teacher demonstrates. Your task as a teacher here is to 
present each picture and describe or make up the events, thus, giving 
an example of your own picture-based story. However, if the level of 
the students is intermediate or they have already been involved in 
doing the task like this one, you can easily omit the presentation 
stage. There is one more variant to use the stage of presentation: you 
can give your students the beginning of the story, asking them to 
make up the second part of it. 

Let’s look how the first stage works. “Here I have some cards, 
so I can tell you an interesting story” (this example of the story can be 
used with students of the intermediate level or higher): 

It all started as I made my way home from work.  
We had been working on a top secret computer programme for 

over a year, … 
… and everyone was pretty nervous about finishing on time, 
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… so it was good to get away from the office. 
It was raining and it seemed like everyone was travelling home 

at the same time to avoid getting wet. 
I went down into the underground station and was waiting for 

the train… 
This is the time for the second stage – creation. Students have 

some variants what to do at this stage. The first one is easy enough: 
the teacher can ask students to make up their own stories using the 
same pictures in the same order, or he can change the order of the 
pictures he has on the table. Another variant is to add some more 
pictures for finishing the story or to give them some pictures to insert 
in the plot of the story. 

After the students have finished completing their stories, the 
time for upgrading comes. The idea of the stage is to “decorate” 
students’ stories with the help of different adjectives, adverbs, linking 
words. To begin with the teacher can give students the cards with 
linking words, asking them to retell the story, using the words they 
have. The same can be done with adjectives and adverbs. Thus, 
students can put the cards with descriptive words on the cards with 
pictures where they want them to be. 

One of the most common problems in most language learning 
situations is to activate students’ productive skills, which include 
speaking and writing. Thus, the task of all teachers in the 21st century 
is to manage appropriate language which can foster the use of high-
order thinking skills in the classroom and, at the same time, can 
promote effective communication both in written and oral form.  

Picture-based language teaching exercises help teachers make 
difficult topics and aims more accessible. Since individuals usually 
interpret images in different ways, it is a great idea to use pictures to 
provoke different kinds of discussions. Pictures can be used to aid 
almost any ESL teaching exercise including vocabulary exercises, 
brainstorming exercises, dialogues, role plays, story-telling, and 
cultural lessons. 
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м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Однією з цікавих та продуктивних форм візуальної роботи 
на уроках літератури, що підвищує пізнавальний інтерес до 
предмета, сприяє поглибленню знань учнів, допомагає ефективно 
вирішувати нестандартні ситуації, розвиває оригінальність 
мислення, є фотоквест. 

Назва «квест» походить від англійського слова quest, що 
означає «пошук». Сьогодні квест у школі – це гра, основним 
принципом якої є покрокове виконання заздалегідь підготовлених 
завдань. Форма фотоквесту також передбачає реалізацію 
протягом обмеженого часу певних завдань, пов’язаних із пошуком 
зашифрованих у підказках об’єктів, проте суть квесту полягає в 
тому, щоб сфотографувати певні об’єкти чи емоції і в кінцевому 
результаті – зробити фотоколаж [4, с. 277]. 

На уроках і в позакласній роботі з української та зарубіжної 
літератур форма фотоквесту стала застосовуватися порівняно 
недавно, але вже набула популярності через свою незвичність, 
рухливість та креативність. Проте ще немає чіткої методології її 
використання та адаптації у сфері філології. Серед студій, 
присвячених цій формі навчання й діагностики знань, зазначимо 
лише статтю М. Гордій, у якій подано приклади завдань для 
фотогри із зарубіжної літератури для учнів 5 – 11 класів [1], та 
дослідження М. Чистикової, у якому йдеться про фотоквест як 
нову форму позакласної роботи з літератури, про його переваги 
та можливості в розкритті творчого потенціалу учнів, у 
формуванні навичок колективної роботи [4]. 

Щодо алгоритму проведення фотоквесту, зазначимо, що 
передусім учитель визначає час проведення квесту, форму (очну 
чи дистанційну), розробляє завдання й рекомендації, окреслює 
кінцевий результат, який очікується від його учасників. Квест 
можуть виконувати як учні одного віку, так і представники різних 
вікових категорій.  

Завдання для фотоквесту можуть бути різних типів: 
завдання складного рівня, коли  в підказці подано дуже 

https://www.erasmuswatch.eu/sites/default/files/PLAYING%20WITH%20THE%20CARDS%20OF%20PROPP_0.pdf
https://www.erasmuswatch.eu/sites/default/files/PLAYING%20WITH%20THE%20CARDS%20OF%20PROPP_0.pdf
https://www.teachingenglish.org.uk/article/picture-stories-communicative-classroom
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віддалений натяк на певний твір, персонажа чи предмет 
(наприклад, у 10 класі: «Цей предмет став причиною смерті 
одного з двох друзів» або «Жанр журналістської публіцистики, що 
створив герой, розмірковуючи над сенсом життя тих чи тих 
людей» [3] тощо); середнього рівня, коли достатньо лише добре 
знати текст, конкретних персонажів, деякі деталі, уже окреслені на 
уроках літератури (наприклад, у 9 класі: «Віконтеса 
запропонувала Дервілеві випити цей напій» чи «Певну кількість 
пальців, яка складає суму цифр числа відсотків, які мав 
виплачувати Дервіль Гобсекові» [2] тощо).  

Якщо йдеться про дистанційну форму проведення 
фотоквесту, то варто залучати інформаційно-комунікаційні 
технології, зокрема учні можуть одержувати завдання через 
мобільний додаток Viber, через QR-коди тощо. 

Фотоквест доречно проводити на етапі завершення 
вивчення теми як локальної (творчість певного митця чи вивчення 
конкретного твору), так і масштабної (літературний напрям чи 
процес певного століття, його особливості та представники). У 
позакласній роботі фотоквести часто проводять під час 
тематичних тижнів, тижнів української та зарубіжної літератур, 
ювілейних дат письменників, як один із елементів навчання в 
літературних школах, які зазвичай організовують на канікулах, 
тощо. 

Формулювання завдань для пошуку об’єктів 
фотографування повинні відповідати чітким вимогам: 1) наявність 
тісного зв’язку з темою, що вивчається; 2) активізація алюзійних 
зв’язків, удокладнене відтворення в пам’яті школярів уривків 
тексту; 3) сприяння розвитку мислення та уяви учнів; 
4) легкодоступність об’єктів пошуку й фіксування, можливість 
відтворення їх через заміну образами-символами, інсталяціями, 
шрифтовою композицією тощо; 5) під час аналізу художнього 
тексту чи вивчення біографії митця попереднє обговорення, 
візуалізація на уроці з учнями деталей, на яких побудоване 
завдання (діалектизми, архаїзми, професіоналізми тощо), 
поповнення словникового запасу школярів лексемами цього типу. 

У процесі проведення фотоквесту важливими є не лише 
чітко окреслені мета, завдання, а й кінцевий продукт, що мають 
створити учні, використовуючи цифрові технології. Це може бути 
колаж, ментальна карта, кроссенс, інфографіка, портрет митця чи 
доби тощо.  

Надзвичайно цікавою й продуктивною формою звіту 
фотоквесту є колаж ‒ своєрідний прийом образотворчого чи 
іншого мистецтва, який ґрунтується на введені у твір різних за 
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фактурою та кольором матеріалів чи предметів (шматків газет, 
фотографій, шпалер, дерева, скла, тканини, етикеток, наклейок 
тощо). Проте у ХХ ст. формується колажне мистецтво, яке 
виходить за межі образотворчого. У широкому сенсі колаж – 
включення за допомогою монтажу у твори літератури, театру, 
кіно, живопису, музики різностильових об’єктів чи тем для 
посилення естетичного ефекту. 

Сьогодні фотоколажі легко створювати за допомогою 
онлайн-сервісів. Серед конструкторів колажів рекомендуємо такі, 
як Canva (https://www.canva.com/uk_ua/stvoryty/fotokolazh/), 
CollageIt, Фотомонтаж (https://ua.montagesphoto.com/kolazh), 
Оnline-collage.com (http://online-collage.com/), Paint.NET 
(http://paintnet.ru/download/), Photovisi (https://www.photovisi.com/). 
Тут все налаштовано на те, аби з кількох картинок зробити 
цікавий колаж за лічені хвилини. 

Наведемо приклад завдань для фотоквесту за новелою 
Г. Тютюнника «Три зозулі з поклоном». Сфотографуйте: 1) місце, 
де стояла Марфа Яркова, коли побачила оповідача новели; 
2) незмінний атрибут професії дядька Левка; 3) колір Марфиних 
очей; 4) те, що Марфа дістала з-за пазухи і вклала Левкові в 
долоню; 5) показану на пальцях кількість кіп, які Марфа мала 
дов’язати до вечора після зустрічі з дядьком Левком; 6) те, що 
любив розпушувати Карпо, сидячи за столом у Софії та Михайла; 
7) місце на карті, де відбуваються події твору відомого 
українського поета і з якого Г. Тютюнник запозичив вислів, 
використаний у листі Михайла до Софії; 8) дерево, яке вміє 
говорити; 9) почуття, якому присвячена новела; 10) те, чим летіла 
Марфа на роботу після зустрічі з дядьком Левком; 11) те, що є 
символом жіночої самотності у новелі Г. Тютюнника; 12) суцвіття 
більшості злаків і деяких інших рослин (квітки в ньому розміщені 
вздовж стрижня), яким батько Михайло в пестливій формі називав 
свого сина.  

Відповіді на фотоквест: 1) ґанок; 2) поштарська сумка; 
3) синій; 4) карбованець; 5) шість; 6) вуса; 7) Кавказ; 8) батькова 
сосна; 9) любов; 10) птахом; 11) зозуля; 12) колосочок. 

Результат фотоквесту: колаж. Пропонуємо зразок такого 
фотоколажу (рис. 1). 
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Рис. 1. Зразок фотоколажу 
 

Отже, щоб робота на уроках літератури і в позаурочний час 
сьогодні була для учнів цікавою, сучасною, розвивала їхні творчі 
здібності, самостійність, креативне мислення, удосконалювала 
навички роботи з використання цифрових технологій, фото- та 
комп’ютерної техніки, серед інших в арсеналі вчителя має бути й 
така форма роботи, як фотоквест. Унаочнення навчального 
матеріалу з літератури в такий оригінальний спосіб допоможе 
підтримувати й розвивати інтерес як до художнього твору, так до 
предмета загалом. 
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ПОРАДИ ЩОДО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 
ПОТРЕБАМИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ В КОНТЕКСТІ 

СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ В  УКРАЇНІ 
Горобець А. І. 

Слов’янська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №18 
Слов’янської міської ради Донецької області  
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Під час навчання в школі учні повинні одержувати від 
педагогів такі завдання, які б допомагали їм будувати асоціативні 
зв’язки, допомагали їм мислити, аналізувати і робити висновки. І 
чим більше буде таких завдань – тим краще. Учитель у школі 
повинен пам’ятати, що починаючи вивчати нові матеріали з будь-
якого предмета, діти обов’язково стикаються з початковою 
неясністю та невпевненістю.  

Але не лише це відіграє вирішальну роль у вдалому 
навчанні та гармонійному всебічному розвитку учнів 
загальноосвітньої школи. 

Кожен учитель загальноосвітньої школи повинен бути 
готовим не лише до професійно-педагогічної діяльності зі 
звичайними учнями, але й до корекційно-педагогічної роботи з 
дітьми, що мають психофізичні особливості.  

Не всі такі учні йдуть до корекційних шкіл, бо в нашій 
державі таких шкіл замало і в них не так багато місць, а вади 
дитини можуть бути не такими суттєвими для її навчання в 
подібному закладі. Тоді такі діти мають йти до звичайної 
загальноосвітньої школи, і постає питання про не лише їхню 
готовність до цього процесу, а й готовність звичайного вчителя до 
роботи з такими дітьми. 

Педагог як суб’єкт педагогічної діяльності повинен також 
уміти управляти розвитком, навчанням і вихованням учня, 
своєчасно і результативно проводити корекцію педагогічного 
впливу на особистість дитини, його поведінку і відношення до 
навчального середовища. 

Найважливіші корекційні вміння вчителя, у класі якого є діти 
з особливостями психофізичного розвитку наступні: уміння бачити 
відхилення в розвитку дитини; провести педагогічну діагностику 
разом із дефектологом і психологом; спрогнозувати шляхи 
подальшого розвитку дитини з урахуванням наявного дефекту; 
попередити виникнення порушень розвитку вторинних відхилень; 
визначити загальні і конкретні завдання корекційного навчання і 
виховання; планувати окремі види корекційної роботи; 
ураховувати в навчально-виховному процесі характерні для дітей 
з особливостями психофізичного розвитку можливості і фактори 
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компенсації, використовувати їх у корекційній діяльності; 
відбирати і застосовувати необхідні для вирішення корекційних 
завдань методи, прийоми і засоби навчання, виховання, 
діагностики, корекції, компенсації; створювати корекційні умови 
виховання, навчання, розвитку і соціальної адаптації дітей з 
особливостями психофізичного розвитку для засвоєння ними 
інтелектуального і морального досвіду в поєднанні з засвоєнням 
мови і мовлення; формувати позитивну мотивацію участі в 
корекційній роботі в дітей з особливостями розвитку і виховувати 
в них оптимізм, бачення життєвої перспективи, відчуття успіху; 
визначати результативність корекційної роботи на всіх етапах 
педагогічної діяльності; свідомо і критично управляти своєю 
корекційною діяльністю; працювати в тісному контакті з 
фахівцями: дефектологом, психологом, логопедом, медичними 
працівниками, а також з батьками. 

Уважаємо, що корекційна робота з такими учнями повинна 
бути направлена на корекцію всієї особистості. У корекційній 
роботі поряд зі спеціальними вправами вчитель має проводити 
необхідні вправи на зміцнення м’язів кисті руки, дрібної моторики 
пальців рук; розвиток орієнтування в просторі; розвиток пам’яті; 
розвиток мислення та мовлення.  

Для того щоб корекційна спрямованість навчання дітей з 
особливостями психофізичного розвитку, вадами зору та інвалідів 
дала позитивні результати, учитель повинен знати наскільки вона 
ефективна, тобто користуватися такими критеріями, як якісне і 
кількісне полегшення структури дефекту; виправлення недоліків і 
перехід до скоригованої вади, до позитивних можливостей 
дитини; підвищення рівня актуального розвитку і, як наслідок, 
збільшення зони найближчого розвитку; свідоме користування 
дітьми набутим досвідом; накопичення і позитивна зміна 
властивостей особистості. 

Користуючись цими критеріями, учитель може зробити 
висновок щодо правильності та якості корекційної роботи. 

Висвітлювати їх можна в індивідуальних програмах розвитку 
через певні проміжки часу. Підставою для цього стануть 
результати роботи дефектолога, практичного психолога, 
логопеда. Дидактичними показниками при цьому виступатиме 
традиційна оцінка знань, умінь і навичок.  

У Слов’янській ЗОШ № 18 сформовані поради вчителям 
загальноосвітньої школи для успішної роботи з дітьми, які мають 
особливості психофізичного розвитку, фахівець повинен 
оволодіти необхідними знаннями та навичками: ознайомитись із 
анамнезом, мати уявлення про основні види порушень 
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психофізичного розвитку дитини; вивчити стан уваги, 
стомлюваності, темп роботи кожної дитини; враховувати стан 
слуху, зору, особливості моторики та загального фізичного 
розвитку учня; бути добре знайомим з приладами, які 
використовують учні з порушенням зору і слуху, перевіряти 
придатність слухових апаратів, стежити за чистотою окулярів; 
навчитися визначати, оцінювати і створювати навчальне 
середовище для дітей з різними потребами; вивчити основні 
принципи роботи в команді; навчитися спостерігати за дітьми та 
оцінювати їх розвиток під час занять; закінчувати заняття, коли 
діти втомилися чи відволікаються; вміти складати плани 
індивідуальної роботи, оволодівати спеціальними методиками 
відповідно до специфічних потреб дітей; створювати оптимальні 
умови для спілкування, сприяти налагодженню дружніх стосунків 
між дітьми; формувати в дітей досвід стосунків у соціумі, навичок 
адаптації до соціального середовища; ставитися з повагою до 
дітей та їхніх батьків тощо.  

Отже, запропоновані  поради, на мою думку, є базовими і 
кожен учитель, як справжній чарівник, обирає та компонує їх для 
ефективного засвоєння матеріалу, спираючись на власний досвід, 
специфіку матеріалу та рівень здоров’я та  навченості групи учнів.  

Література 
1. Савчин М. В., Василенко Л. П. Вікова психологія : навчальний посібник. 

Київ : Академвидав, 2006. 360 с. 
2. Цигульска Г. Ф. Загальна та прикладна психологія. Як допомогти собі та 

іншим. Курс лекцій. Навчальний посібник. Київ : Наукова думка, 2000. 189 с.  

 
STEM-ОСВІТА ЯК ОСНОВА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ СУЧАСНОГО 

ШКОЛЯРА 
Дядіченко Л. О. 

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

м. Новогродівка, Донецька область, Україна 
 
 «Якщо хочеш виховати в дітях сміливість 
розуму, самостійність як особистісну рису, то 
створи такі умови, щоб спалахи їх думок 
утворювали царство думки, дай їм можливість 
відчути себе в ньому володарями»  

Шалва Амонашвілі 
Ці слова Шалви Олександровича якнайкраще розкривають 

одне з основних завдань освіти на її сучасному етапі – 
модернізацію, відповідність новим стандартам та вимогам 
сьогодення. Інновації в освіті сьогодні стають важливим фактором 
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самореалізації суспільства, забезпечують розвиток творчої 
особистості. Інноваційні технології – це необхідне явище в 
сучасній освіті, яке дозволяє формувати свідомість і активність 
учнів. Сучасні тенденції розвитку початкової освіти 
характеризуються переходом від традиційної моделі виховання 
до розвивальної конструктивної, орієнтованої на результат. Тому 
Міністерство освіти і науки України одним із пріоритетів своєї 
діяльності назвало розвиток STEM-освіти, яка допомагає 
опанувати «навички ХХІ століття» та створює фундамент для 
професій майбутнього. 

STEM-освіта належить до інноваційних освітніх систем, що 
повністю відповідають загальносвітовим тенденціям розвитку 
сучасної освіти. Креативність, співробітництво і критичне 
мислення є ключовими компетенціями для успіху у XXІ столітті. 

STEM-освіта є одним із важливих трендів розвитку 
української освітньої системи. Вона дає можливість реалізувати 
інтегрований, міждисциплінарний і проєктний підхід до навчання, 
формувати ключові компетентності у підростаючого покоління. 
Новий підхід до навчання посилює дослідний і науково-
технологічний потенціал школярів, розвиває навички критичного, 
інноваційного та творчого мислення, вирішення проблем, 
комунікації та командної роботи.  

STEM-технологія – один із шляхів упровадження концепції 
«Нової української школи» в освітній процес у початкових класах. 
Основні ключові компетентності концепції «Нової української 
школи», а саме: спілкування державною та іноземними мовами, 
математична грамотність, компетентності в природничих науках і 
технологіях, інформаційно-цифрова грамотність, уміння 
навчатися впродовж життя, соціальні й громадянські 
компетентності, підприємливість, загальнокультурна, екологічна 
грамотність і здорове життя, гармонійно входять в систему STEM-
освіти, створюючи основу для успішної самореалізації особистості 
і як фахівця, і як громадянина.  

STEM (від англ. Science – природничі науки, Technology – 
технології, Engineering – інженерія, проєктування, дизайн, 
Mathematics – математика). STEM-освіта дає можливість 
реалізувати на практиці інтегроване навчання у початкових 
класах, тому що провідними принципами STEM-освіти є інтеграція 
та дослідницько-проєктна діяльність. На цьому етапі початківці 
працюють за програмами, які допомагають дитині вже з першого 
року навчання в школі усвідомити, що все в житті взаємозалежне 
та взаємопов’язане. Ці програми за своїми підходами, 
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принципами, методами, формами роботи дуже співзвучні зі 
STEM-освітою. 

Упровадження STEM-технологій передбачає інтегрований 
підхід до навчання, поєднання змісту різних предметів, що 
вивчаються з першого до четвертого класу навколо конкретної 
теми, яку можуть обирати і вчителі, і учні. Інтегроване навчання 
використовує нову концепцію освіти так, щоб учні бачили зв’язок 
між різними предметами, могли реалізувати здобуті знання, мали 
можливість для практичного застосування цих знань у житті.  

Процес тематичного навчання починається з обрання теми, 
яка буде опрацьовуватися з дітьми. До участі в обговоренні, 
постановці цілей та завдань, обміні досвідом запрошуються 
батьки. Далі вчитель разом із батьками планує проміжок часу, 
відведений для вивчення даної теми. 

Для учнів початкових класів упровадження елементів 
STEM-навчання передбачає формування позитивного ставлення 
до наукової творчості, навичок дослідницької діяльності, розвиток 
креативності мислення, творчих здібностей та, насамперед, 
здібностей до винахідництва, ознайомлення зі STEM-галузями і 
професіями; стимулювання інтересу учнів до подальшого 
опанування курсів, пов’язаних зі STEM. 

Навчання за принципами STEM-освіти передбачає 
проходження учнями таких етапів: постановка проблеми, 
обговорення поставлених завдань, дизайн, структура, тестування 
та вдосконалення. Ці етапи є основою систематичного проєктного 
підходу. 

Критичне, аналітичне, творче, інноваційне мислення, уміння 
працювати над проєктами в команді, інформаційна грамотність і 
навички ефективного використання ІКТ – неповний перелік 
характеристик сучасної успішної людини. Залучення учнів до 
STEM-освіти  впливає на розвиток таких навичок:  

– співробітництво (для досягнення інноваційних 
результатів і розв’язування складних завдань в команді потрібно 
працювати особистостям з різним науковим і технічним досвідом);  

– комунікативність (навчання в галузі STEM надає широкі 
можливості для спілкування «один на один» й «один до 
багатьох»);  

– творчість (із використанням креативних вмінь можна 
покращити науковий і технологічний проєкт, показати його 
потенційні можливості);  

– критичне мислення (здатність осмислити, вдумливо й 
обґрунтовано проаналізувати факти та застосовувати знання для 
вирішення проблеми).  
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Упровадження STEM-навчання в початковій школі 
надзвичайно актуальне. Сьогодні в Україні напрямок STEM-освіти 
набуває все більшої популярності, STEM-підходи реалізуються в 
багатьох загальноосвітніх навчальних закладах і позашкіллі 
(діяльність Малої академії наук, різноманітні програми, конкурси і 
олімпіади: Intel Techno Ukraine; Intel Eco Ukraine; Фестиваль науки 
Sikorsky Challenge; наукові пікніки, хакатони й інше). Ця тенденція 
збережеться і в майбутньому.  

Раннє залучення учнів в STEM може підтримати не лише 
розвиток креативного мислення та формування компетентності 
дослідника, а й сприяти кращій соціалізації особистості, тому що 
розвиває такі навички, як: співробітництво, комунікативність, 
творчість.  

Упровадження в навчально-виховний процес методичних 
рішень STEM-освіти дозволяє сформувати в учнів найважливіші 
характеристики, які визначають компетентного фахівця: 

– уміння побачити проблему; 
– уміння побачити в проблемі якомога більше можливих 

сторін і зв’язків; 
– уміння сформулювати дослідницьке запитання і шляхи 

його вирішення; 
– гнучкість як уміння зрозуміти нову точку зору і стійкість 

у відстоюванні своєї позиції; 
– оригінальність, відхід від шаблону;  
– здатність до перегруповування ідей та зв’язків;  
– здатність до абстрагування або аналізу; 
– здатність до конкретизації або синтезу;  
– відчуття гармонії в організації ідеї. 
Реалізація підходів STEM-освіти передбачає, що учні 

водночас дізнаються про технологію (наприклад, схемах), про 
область знань (наприклад, математики) і набувають навички 
(наприклад, співробітництво, кодування). 

STEM-освіта – це низка чи послідовність курсів або програм 
навчання, яка готує учнів до успішного працевлаштування, до 
освіти після школи або для того й іншого, вимагає різних і більш 
технічно складних навичок, зокрема із застосуванням 
математичних знань і наукових понять. 

Хоча єдиного розуміння цього поняття немає, навіть у 
«флагманів» STEM-освіти – США. Кожна країна визначає його 
самостійно. Та скрізь єдині в думці, що така система освіти вчить 
жити в реальному швидкозмінному світі, вміти реагувати на зміни, 
критично мислити і бути розвиненою творчою особистістю. 
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Викладені думки дозволяють зробити такі висновки. На 
відміну від традиційної організації навчального процесу, STEM-
освіта наближає школярів до реалій, усуваючи розрив між 
теоретичним розв’язанням проблеми і практичним втіленням в 
життя набутих знань. Усвідомлена необхідність використання 
знань з різних дисциплін під час роботи над проєктом сприяє 
міцному засвоєнню нових знань.  

Так, використання STEM-технологій в освіті дають 
можливість формувати в учнів не лише зацікавленість до 
вивчення певної групи наук, а й розвивати дослідницькі навички, 
уміння презентувати результати своєї діяльності, працювати в 
команді тощо, що відповідає вимогам сучасного суспільства до 
конкурентоздатного та конкурентоспроможного випускника 
загальноосвітнього навчального закладу. 

Література 
1. Відділ STEM-освіти. Інститут модернізації змісту освіти. URL: 

https://imzo.gov.ua/pro-imzo/struktura/viddil-stem-osviti/ (дата звернення: 29.04.2020).  
2. Інститут модернізації змісту освіти. URL: https://imzo.gov.ua/tag/stem-

osvita/ (дата звернення: 29.04.2020). 
3. Методичні рекомендації щодо впровадження SТЕМ-освіти у 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України. URL: 
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56880 (дата звернення: 29.04.2020).  

4. STEM-освіта. Intel «Навчання для майбутнього». URL: 
http://iteach.com.ua/news/mass-media/?pid=2621 (дата звернення: 29.04.2020).  

5. STEM-освіта. URL: http://btdc.org.ua/stem-osvita/ (дата звернення: 
29.04.2020). 

 
QUEST LEARNING IN ELT CLASSROOM 

Єгорова А. В. 
Слов’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №15 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Methodology of teaching undergoes changing together with the 

fast moving world and it is necessary to create new elaborate tasks, 
and unusual organization forms, which involve students into the 
process of education and raise their level of motivation. Any task or 
activity that encourages contemporary students to continue working 
outside the classroom is to be welcomed. Undoubtedly, learning is 
more effective when students are active in their learning process, 
assuming responsibility for their learning and participating in 
decisions, which affect it. Heaving clear goals and objectives, using 
computer skills, motivated young people become more active and 
more confident learners of English. This has become possible due to 
the strategy presented by interactive methods, which put both a 
teacher and students into equal collaboration and interaction. 
Interactive education means employing in- classroom or remote 
teacher - student and student - student communication. The learners 
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should have inner motivation, which involves them into active work or 
active participation at the lesson. The role of the teacher in an 
interactive method is to direct students’ activity to achieving the 
pedagogical objective of the lesson which includes interactive tasks 
and exercises. 

We are now concentrating our attention on quest as one of the 
interactive technologies.  

Quest is considered as a problem oriented task or project, 
which may or may not imply the usage of the Internet resources for 
finding the solution.  

Professor Bernie Dodge began developing the web quest 
strategy at San Diego State University back on the early days of the 
Web.  He suggested a particular quest classification based on the 
following criteria: 

1) according to the implementation period they distinguish 
short and long quests. 

2) according to the subject involvement there are monoquests 
(made in connection with one subject) and intersubject quests (made 
in connection with more than one subject). 

3) according to the task types which are supposed to be done 
by the participants.  

Here we distinguish:  
– retelling (oral demonstration of the topic understanding 

basing on the compiled material from various sources: (a poster, a 
presentation, a story); 

– planning and Projecting (work out of some plan or project 
based on a particular material and conditions); 

– compilation (processing the information from different 
sources and transforming it into a new format: an exhibition, a time 
capsule and so on); 

– creative task (work implying creative aspect like play 
writing, a poster, a game, a video creation); 

– analytical task (information analysis and the system of its 
organization); 

– detective, puzzle or some mystical story (conclusion 
creation based on controversial facts); 

– estimation (students’ learning how to express their 
personal opinion supported by some arguments); 

– journalistic investigation (a survey on a certain problem 
and objective presentation of the collected information); 

– conviction (making your opponents think the same way you 
do or take the neutral position); 
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– scientific research (research work into various phenomena 
and discoveries using Internet resources). 

There is a clearly defined structure for quests, which should 
only be taken as a basic guideline and everybody should design their 
quest to suit the needs and learning styles of their students.  In 
general, in quests the following steps are defined: 

– The Introduction orients students and captures their 
interest. This stage is usually used to introduce the overall theme of 
the guest. It includes giving background information on the topic and, 
in the language learning context, often presents basic vocabulary and 
concept which learners need to understand in order to fulfil the 
assignment involved. The teacher should set the stage for the activity, 
catch learners’ attention, draw them into the quest and provide the 
necessary information.  

– The Task describes the activity and the products. The main 
requirement for the task is its clarity, precise formulation of the 
desirable result. It might be performed as a number of questions or 
presented problem, which students need to find a solution for, or some 
product, which they are supposed to create as a final result. The task 
should obviously be highly motivating and interesting for the students 
and strongly connected with a real-life situation. This often involves 
the learners in a particular amount of role-play within a given situation 
in real life (e.g. they choose the appropriate class of  the airplane 
among different ones according to the services provided on board for 
a trip for their class to an English-speaking country organized by 
school). The task should be meaningful and fun. Creating it is the 
most difficult and imaginative past of developing the quest. 

– The Process explains the strategies students should use to 
complete the task. It directs the learners through many activities and 
research tasks, using a lot of predefined resources. In the case of a 
language-based quest, the process stage may introduce (or 
reproduce) lexical areas or grammatical issues which are important to 
the task. Besides, it will usually have one (or sometimes several) 
materials which the learners are supposed to present at the end. 

– The Resources are the web sites students will use to 
complete the task as the Internet is a huge information container, the 
students need to be directed so that the searching area would be 
narrowed up to the task. It might be done with the help of some key 
words or links.  

– The Evaluation measures the results of the activity. This 
stage can involve learners in self-evaluation, comparing and 
contrasting what they have created with co-learners and giving 
feedback on what they feel they have known, achieved, etc. 
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– The Guidance on how to organize the information 
acquired. This can take the form of questions or directions to complete 
organizational frameworks such as timetables, concept maps or 
cause-and-effect diagrams.  

– The Conclusion sums up the activity and encourages 
students to reflect on its process and results. The use of this project 
for students in future, that is, where they can use the information they 
have learnt, is preferably described at this stage. 

One of the types of quests is Communicative quest. The 
demand for new vocabulary and grammar learning is determined in 
Communicative quest by means of involving the student into solving a 
realistic communication task. A well-designed Communicative quest 
instructions and consistent communicative task allow the students to 
spot and use productively proper language structures and strategies 
to achieve results, based on social interaction patterns. Speaking 
foreign language in Communicative quest is similar to role-playing, 
which corresponds to certain social roles in conversation. The 
pedagogical advantage of Communicative quest technique is 
developing of foreign language thinking as a distinct and powerful 
source of positive experience in foreign language speaking, 
alternative to mechanical memorizing words and grammar rules. 

Successful passing the quest requires fulfilment of the mission, 
based on solving a set of tasks. This fulfilment is achievable only 
under the condition of the formation, development and application of a 
complex set of practical skills and theoretical knowledge, 
corresponding to the specified unit of communicative competence. 

All in all, while participating in a quest learners get acquainted 
with main notions according to the chosen topic, they play certain 
assigned roles in order to reach some general result for the team. 
They are all united with motivation to gain best result following 
principles of mutual help and support. Lastly, students provide a public 
presentation of the result and take part in evaluation and discussion.  

All things considered, quest are motivating and funny, they 
reflect real-world roles and tasks, welcome collaboration, promote and 
exercise highest level thinking process and practical skills inhered to 
any language learning project, such as overall reading and detailed 
reading, negotiating ideas through spoken and written communication. 
The aim of the quest is achieved through the detailed elaboration of 
the problem. Web quest incorporates listening skills, peer teaching 
and interaction. The quest technology allows students to combine 
their knowledge from different fields to solve one problem and also 
provides a good opportunity to put this knowledge into practice, 
producing new ideas at the same time. 



76 

References 
1. Dodge B. A Rubric for Evaluating Web Quests. 2001. URL: 

http://webquest.sdsu.edu/webquestrubric.html (Last accessed: 18.04.2020). 
2. Dodge B. Creating Web Quests. 1999. URL: http://webquest.org/ (Last 

accessed: 18.04.2020). 
3. Pererva K.M. Web-Quests in the English language studying and teaching 

as a valuable resource and effective tool. Наука та прогрес транспорту. 2015. № 3 
(57). С. 208–2014. 

4. Mezentseva M. E. Quest as a modern technique among interactive ways 
of teaching foreign languages. Teaching Methodology in Higher Education. 2017. Vol. 6. 
No 21. P. 75–83. 

5. Gary Motteram. Innovations in learning technologies for English language 
teaching. British Journal of Education Technology. 2013. Vol. 4. Issue 2. DOI: 
https://doi.org/10.1111/bjet.12143_4. 

6. Сокол И. Н. Классификация квестов. Молодий вчений. 2014. № 6 (2). 
С. 138–140. 

 
ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІЦНЕННЯ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я 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 

Дошкільний вік – це початок фактичного становлення 
особистості. У дошкільному дитинстві закладаються основи 
здоров’я, виховуються основні риси особистості людини. Міцне 
здоров’я є запорукою розвитку дитини в інших особистісних 
аспектах. Доведено, що у перші шість-сім років фізичне виховання 
є основою всебічного розвитку дитини, воно історично є однією з 
важливих педагогічних проблем.  

У освітньому процесі закладу дошкільної освіти слід 
приділяти велику увагу оздоровчій педагогіці, метою якої є 
сприяти забезпеченню фізичного, психічного, духовного здоров’я 
дошкільнят; об’єднувати зусилля дошкільного закладу і сім’ї щодо 
формування в дітей уявлень про здоровий спосіб життя.  

Фізичне виховання дошкільнят – організований процес, 
спрямований на їхній фізичний розвиток, рухову, фізичну 
підготовку до творчої життєдіяльності, набуття знань, умінь та 
навичок з фізичної культури. Його пріоритетні завдання – 
формування, збереження, зміцнення та відновлення здоров’я 
дітей через комплекс фізкультурно-оздоровчих заходів. Заняття з 
фізичної культури, ранкова, гігієнічна, коригувальна гімнастики, 
руханки, динамічні паузи, рухливі ігри, спортивні вправи та ігри, 
піші переходи, розваги та свята, дні здоров’я тощо – усе це 
становить структуру фізичного виховання. 

http://webquest.sdsu.edu/webquestrubric.html
http://webquest.org/
https://doi.org/10.1111/bjet.12143_4
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Дуже важливо надавати процесу фізичного виховання 
оздоровчої спрямованості. Наповнення фізичних активностей 
дитини різноманітними рухами в комплексі з традиційними та 
нетрадиційними оздоровчими технологіями збагатять її знаннями 
про особисте здоров’я, сформують емоційно-ціннісне ставлення 
до себе, свого організму. 

На основі теоретичних положень провідних педагогів 
складається модель оздоровчої роботи з дітьми. Робота 
починається з аналізу стану здоров’я дитини. Важливе 
налагодження партнерських відносин з родиною дошкільника з 
метою формування культури здоров’я у сім’ї, адже тільки 
спільними зусиллями можна досягти успіху у виховному процесі. З 
батьками можна проводити різні форми роботи, зокрема: дні 
відкритих дверей, анкетування, бесіди, консультації, майстер-
класи, родинні свята та розваги.  

З інноваційних оздоровчих технологій для дітей дошкільного 
віку слід виокремити:  

– дихальну гімнастику (за методиками О. Стрельникової 
та К. Бутейка);  

– степ аеробіку (крокові вправи на степ платформах – 
кардіонавантаження для зміцнення серцево-судинної системи); 

– східну гімнастику – елементи «хатха-йоги» (для 
зміцнення фізичного здоров’я і формування упевненої красивої 
постави, створення позитивних емоцій і оптимістичного 
світовідчуття ); 

– пальчикову гімнастику (вправи, ігри);  
– звукову та імунну гімнастику, психогімнастику (вправи, 

ігри, етюди, пантоміми); 
– точковий масаж і самомасаж;  
– кольоротерапію (хромотерапія), арт-терапію, сольову 

терапію. 
Терапія означає «лікування». Але в умовах дитсадка 

впровадження таких технологій передбачає профілактику 
захворювань, поліпшення психоемоційного стану дитини. 

У повсякденному житті дошкільників варто використовувати 
якнайбільше оздоровчих технологій, адже вони переважно прості 
у використанні, дають вихованцям велике задоволення, а головне 
– мають ефективний комплексний вплив на формування їхнього 
здоров’я. Ці методики можуть проводитися з дітьми як 
молодшого, так і старшого дошкільного віку.  

Здоров’язбережувальні технології можна використовувати в 
різних організаційних видах роботи, у повсякденні, інтегруючи їх у 
різні види діяльності дітей. Базова програма приділяє особливу 
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увагу впровадженню в освітній процес здоров’язбережувальних 
технологій, що дають змогу проводити оздоровлення в цікавих 
різноманітних формах, забезпечують фізичне, соціально-
емоційне, духовне та інтелектуальне благополуччя малюків. Ці 
заняття сприяють корекції психомоторного, мовного, емоційного, 
загального психічного розвитку дітей дошкільного віку.  

Одним з основних засобів комплексу нетрадиційних засобів 
і методів фізичної культури для дошкільнят є дихальна гімнастика. 
Подих є важливою ланкою дихальної гімнастики і 
використовується для зміцнення, профілактики і підтримки 
психічного і фізичного здоров’я. Цілющі механізми тренування 
діафрагми (однієї з найбільших м’язів людського тіла ) дають 
позитивний вплив на кору великих півкуль мозку і вегетативних 
центрів підкірки, на ендокринну, імунну, дихальну, серцево-
судинну, травну системи організму людини. Також зміцнюються 
м’язи черевного пресу, що забезпечує формування м’язового 
корсету, необхідного для ще несформованого хребта дитини 
дошкільного віку. 

Кольоротерапія – це не медикаментозний метод лікування, 
який базується на тому, що кожна із біологічно активних зон 
організму реагує на один із кольорів: вплив кольорів відбувається 
на орган зору, а через нього і через зоровий аналізатор – на 
нервову систему. Колір – це інструмент, за допомогою якого ми 
можемо повніше відчути красу навколишнього світу, гармонію 
фарб, духовний комфорт. Діти дуже чутливі до кольорів. Ще в 
утробі матері немовля позитивно сприймає червоно-рожеве 
оточення, в якому перебуває. Розглядання кольорів веселки 
сприяє вбиранню енергії Сонця, гармонізації почуттів та думок.  

Великий терапевтичний вплив роблять вправи з 
визначенням холодних і теплих тонів, ігри з різноманітним 
кольоровим наповненням. Нервова система здорової дитини 
потребує позитивного енергетичного впливу, яскравих кольорів і 
світлих їх відтінків навколо себе. 

Ввести колір у тіло можна через: їжу, воду, дихання, шкіру 
та психогімнастику. Це ефективний засіб для розвитку і 
підвищення імунного стану людини, зокрема, дитини дошкільного 
віку. Правильно підібрані кольори інтер’єру спортивної зали та 
обладнання для ігор і вправ знімають напругу і підвищують 
емоційний настрій дитини.  

Сучасні психолого-педагогічні дослідження з питань 
зміцнення здоров’я дошкільників показали ефективність 
оздоровчих технологій терапевтичного спрямування, 
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впровадження яких передбачає профілактику різних захворювань, 
поліпшення психоемоційного стану дошкільнят. 

Отже, робота сучасного закладу дошкільної освіти 
спрямована на зміцнення психофізичного здоров’я дитини, що 
неможливе без проведення інноваційної діяльності. Тому 
фізкультурно-оздоровча робота спрямована на пріоритетність 
проблеми збереження здоров’я дітей, покращення рівня їхнього 
фізичного розвитку й фізичної підготовленості за рахунок 
впровадження в освітній процес здоров’яформувальних і 
здоров’язбережувальних технологій. 
 
«ПЕРЕВЕРНУТЕ» НАВЧАННЯ – СУЧАСНИЙ ТРЕНД РОЗВИТКУ 

ОСВІТИ 
Черепня Т. В. 

Райгородоцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів 
Слов’янської районної ради Донецької області 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
 

«Я поважаю віру, але саме сумніви – 
це те, завдяки чому ти вчишся» 

У. Мізнер 
Ми живемо в часи глобальної революції, яка змінює наш 

спосіб життя, спілкування, мислення, бачення майбутнього і 
розуміння добробуту. Для того щоб адаптуватися і бути успішним, 
нам конче необхідна революція в навчанні, яка поєднувала б 
чудові результати дослідження мозку з можливостями негайного 
доступу до глобальної мережі інформації та знань. Професія 
вчителя надзвичайно творча. Вимоги до результату освітнього 
процесу постійно змінюються і потребують від педагога нових 
ідей, розв’язання нових завдань, креативного й мобільного 
мислення. 

Реформа української школи спрямована на 
переорієнтування процесу навчання на розвиток особистості учня, 
навчання його самостійного опанування нових знань. 
Компетентнісна освіта зорієнтована на практичні результати, 
досвід особистої діяльності, вироблення взаємин, що зумовлюють 
принципові зміни в організації навчання, яке має спрямування на 
розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань та 
вмінь учнів [1, с. 6]. 

Сьогодні зміст освіти не просто оновлюється, він 
знаходиться в процесі суттєвої деформації. Ми відходимо від 
практики «постачання» школярам змісту освіти. Якщо ми 
мислимо: «Мене так навчали, а тепер так буду навчати я!» – це 
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шлях у минуле, що неможливо повернути; спроба  знехтувати 
досягнення багатьох педагогів; виправдання свого небажання 
вчитися і досягати нової мети [2, с. 5]. Нова суть освіти полягає в 
тому, що ми повинні підтримувати допитливість та мотивацію 
учнів, їх бажання учитись, експериментувати, самовиражатися. 
Учень сьогодні повинен сприйматись як самостійний та 
відповідальний дослідник оточуючого світу, як активний будівник 
особистої системи знань.  

Сьогодення висуває нові вимоги до уроку, який має 
реалізовувати компетентнісний підхід у навчанні, розв’язуючи 
конкретні завдання, зокрема: 

– підвищувати рівень умотивованості учнів; 
– використовувати набутий учнями суб’єктивний досвід; 
– формувати в учнів навички здобувати, осмислювати та 

використовувати інформацію з різних джерел; 
– чітко й оптимально організовувати кожний урок; 
– підвищувати рівень самоосвітньої та творчої активності 

учнів; 
– створювати ситуацію успіху [1, с. 19]. 
Сьогодні час вимагає нових підходів до навчання. Такий 

підхід спонукає до впровадження в освітній процес 
альтернативних форм і способів освітньої діяльності. Серед них є 
технологія «перевернутого» навчання. Упровадження вказаної 
технології в навчальний процес досліджували Д. Бергман, 
О. Єльникова, А. Самс, Е. Попов, М. Курвітс. Як зауважив 
американський психолог Джон Дьюї, реформатор освіти: «Ми 
позбавляємо дітей майбутнього, якщо продовжуємо вчити 
сьогодні так, як вчили цьому вчора». Змінюється час, змінюються 
вимоги до вміння користуватися знаннями, інформацією, яку 
отримує учень; змінюються вимоги до ролі вчителя: вчитель із 
носія знань має перетворитися на організатора навчального 
процесу, який допомагає дитині розвивати вміння « вчити 
вчитися» та формує всі компетенції, що зазначені в Концепції  
Нової української школи. 

«Перевернуте навчання» – це форма активного навчання, 
яка дозволяє «перевернути» звичний процес навчання таким 
чином: домашнім завданням для учнів є перегляд відповідних 
відеофрагментів із навчальним матеріалом наступного уроку, учні 
самостійно опановують теоретичний матеріал, а в класі час 
використаний на виконання практичних завдань [3].  

«Перевернуте» навчання – це методика 21 ст. На Заході 
класи перевертаються впродовж 15 років. Це можливість 
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отриману інформацію трансформувати, перевести з когнітивного 
рівня на конструктивний, діяльнісний. 

На уроці роль учителя залишається основною. Однак його 
діяльність спрямована на координацію навчання, здійснення 
консультативної допомоги, створення навчально-проблемної 
ситуації для пізнавально-дослідницької діяльності. Учитель –
наставник. Він забезпечує активізацію пізнавальної діяльності, 
здійснює індивідуальний підхід. Учень учиться пов’язувати 
різнопланові проблеми навчання в обговореннях, дискусіях, іграх, 
експериментах, використовує ґаджет як інструмент навчання. 
Учень учиться у власному темпі, розвиває навички ІКТ і 
партнерської взаємодії.  

У контексті «перевернутого навчання» виникає чимало 
запитань, серед яких основним є таке: як зацікавити дітей вивчати 
матеріал на випередження в домашньому опрацюванні, коли і 
звичайні домашні завдання учні виконують не завжди якісно. 
Мабуть, єдиний спосіб вирішення зазначеної проблеми полягає в 
тому, щоб матеріали, які використовуються в зазначеній 
технології були цікавими та насиченими.  

Перевернута модель покладає велику відповідальність за 
навчання на плечі учнів, даючи їм стимул для експерименту. 
Діяльність може очолюватися учнями, а спілкування між учнями 
може стати визначальною рушійною силою процесу, 
спрямованого на навчання за допомогою практичних навичок. Те, 
що перевернута модель робить дійсно добре, це значний зсув у 
пріоритетах – від простого проходження матеріалу на заняттях до 
його освоєння.  

Чи має ця модель недоліки? 
Не існує нічого ідеального. І ця модель теж має недоліки. 

Проте їх небагато: 
– Учень не може поставити запитання вчителю 

безпосередньо в той момент, коли воно виникає. 
– Деякі діти можуть не виконувати домашнє завдання і 

тому повноцінно не працюватимуть на уроці. 
Проте переваг все ж таки більше, ніж недоліків. 
У будь-якому випадку варто спробувати застосувати цю 

модель. Можливо, вона переверне не тільки клас, а й світогляд 
ваших учнів. 

Практика показує, що технологія «перевернутого навчання» 
дає змогу істотно покращити показники успішності, але вибір за 
вчителем. Адже підготовка сценарію уроку вимагає від вчителя 
затрати часу, знання ІКТ, творчості, поглиблення знань (учні 
можуть задати різнопланові запитання), вміння конструювати і 
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перебудовувати урок тощо. У контексті «переверненого 
навчання» виникає чимало запитань. 
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ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ В НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 

ЛІТЕРАТУРИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
Юркова О. Ф. 

КЗ «Долинський заклад загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів» 
Слов’янської районної ради Донецької області 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Розвиток сучасної освітньої системи ставить безліч питань 

щодо змісту й організації навчання української мови та літератури 
й методичного забезпечення їхнього викладання. Важливою 
проблемою є пошук оптимальних шляхів зацікавленості учнів до 
навчання, спонукання до творчості, самостійності, підвищення 
розумової активності. Інноваційні методи в навчанні мови та 
літератури – важлива проблема сучасної школи [4, с. 9–13].  

Інноваційна технологія – це певна система навчання, яка 
гарантує засвоєння знань у процесі спілкування вчителя та учнів й 
допомагає розвивати творчість і креативність, нестандартність і 
неординарність.  

«Дати можливість учитися всім учням», – ось як визначив 
свою діяльність відомий педагог В. Сухомлинський. Щоб зробити 
кожного учня щасливим, учитель допомагає йому вчитися, сприяє 
перемозі в навчанні, в олімпіадах, конкурсах тощо [1, с. 48]. 

Варто зазначити, що інноваційні методи навчання на уроках 
української мови та літератури – це партнерські стосунки між 
учителем та учнем, учнем та вчителем, учнем та учнем, у 
результаті яких здійснюється досягнення мети й завдань уроку. 

Інновації самі не народжуються, вони виникають як 
результат наукових пошуків, спроб, досліджень, передового 
педагогічного досвіду та експериментів. Не треба забувати, що 
класичні та сучасні методи й технології навчання існували й 
існують в постійному взаємозв’язку й доповнюють один  
одного [2, с. 57]. 

Інноваційний підхід до навчання дозволяє здійснювати 
навчальний процес так, щоб дитина від уроку отримувала 

https://klasnaocinka.com.ua/uk/article/perevernute-navchannya-yak-odna-z-kliuchovikh-tend.html
https://klasnaocinka.com.ua/uk/article/perevernute-navchannya-yak-odna-z-kliuchovikh-tend.html
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задоволення, сформувала інтерес до предмету, творчості, не 
перетворюючи навчання в примітивну гру. 

Інноваційні технології дозволяють здійснити одну з 
основних цілей навчання української мови та літератури – дати 
можливість перейти від вивчення предмета до сприйняття його як 
засобу спілкування і мислення, а навчально-пізнавальну 
діяльність перевести на новий творчий рівень.  

Сучасний урок повинен бути творчим, зрозумілим, цікавим, 
доступним і нестандартним. Дарувати дитині радість і 
задоволення від навчання – обов’язок кожного вчителя [2, с. 67]. 

Нині мета навчання – це не лише накопичення учнем 
встановлених знань, умінь, навичок, а й підготовка його до будь-
якого виду діяльності. Саме цій меті – вихованню творчої і 
активної особистості, яка вміє вчитися, удосконалюватися 
самостійно, креативно розвиватися, неординарно мислити – 
підпорядковані завдання сучасної освіти. Багато вчителів 
намагаються урізноманітнити свої уроки, зацікавити ними учнів, 
використовуючи інтерактивні технології в роботі. 

При вивченні нових тем з української мови та літератури 
слід створювати проблемну ситуацію, висловлювати кілька точок 
зору, і шляхом аналізу та дослідження запропонованого 
матеріалу разом з класом зробити правильні висновки. Це і є 
успішним мотиваційним моментом.  

Доцільно застосовувати створення учнями мініпроєктів із 
певної теми. Так, наприклад, на уроці української літератури 
створюємо проєкт за «Мисливськими усмішками» Остапа Вишні 
«Мисливські усмішки» на кухні», під час роботи над яким учні, 
аналізуючи усмішки, опрацьовували рецепти, згадані 
письменником у творі, деякі готували самостійно та уклали збірку 
рецептів. 

Інноваційні технології навчання сприяють розвитку 
ініціативи, незалежності, творчості, уяви, самодисципліни, 
співпраці, спонукають учнів діяти спільно, формулювати свої 
думки, розкривати почуття, брати на себе відповідальність за 
навчання і розвивати бажання навчатися [3, с. 71]. 

Дуже цікавою є технологія «Кроссенс». За кроссенсом учні 
визначають тему уроку і роз’яснюють асоціації, пов’язані з цією 
темою уроку. Кроссенс – головоломка нового покоління, 
побудована на асоціаціях; це 9 картинок, які розташовують так, 
щоб будь-яке зображення мало зв’язок за змістом з іншими 
картинками.  

На уроках української літератури учням подобається 
працювати зі щоденником подвійних записів, де зліва в колонці 
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виписують цитату, а справа її коментують і висловлюють свої 
почуття; проводити «Літературний бій» (учні класу діляться на 
команди, команда команді ставить запитання за змістом 
програмового твору; виграє той, хто краще дає відповіді на 
запитання або в кого більш творчі і цікаві питання). 

Щоб цікавіше і різноманітніше перевіряти домашнє 
завдання, можна запропонувати учням різноманітні літературні 
диктанти (хронологічні, географічні, асоціативні, теоретичні, бліц-
диктанти, історичні, логічні, графічні), клоуз-тести з певних тем з 
української мови та літератури, різні види ігор, складання тестів 
тощо. 

Сьогодні основним у педагогічній практиці є забезпечення 
якості знань учнів. Допомагають у цьому інноваційні педагогічні 
технології та вміння вчителя здійснити та скерувати свою роботу 
на швидке застосування нових педагогічних ідей, технологій 
навчання і виховання. Добре організований метод 
«Передбачення» допомагає учням уважно читати текст, 
нестандартно відповідати на питання (учитель пропонує слова, 
учні вгадують, про що зміст твору, а потім порівнюють з 
поясненнями) [5, с. 84].  

Узагальнюючи, можна сказати, що впровадження 
інноваційних методів значно покращує якість подачі навчального 
матеріалу й результативність його засвоєння учнями, збагачує 
зміст освітнього процесу, підвищує мотивацію до вивчення 
української мови та літератури, створює умови для більш тісного 
партнерства між вчителями та учнями [5, с. 53]. 
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На сьогодні в Україні відбуваються суттєві зміни в системі 

освіти. Пріоритетним завданням сучасної школи стає виявлення 
потенціалу всіх репрезентантів освітнього процесу, надання їм 
сприятливих умов для прояву творчих здібностей. Розв’язання 
окреслених завдань передбачає наявність варіацій педагогічних 
процесів, що сприяє появі різних інноваційних технологій у 
навчальній діяльності та вимагає детального науково-практичного 
усвідомлення. Наразі актуальним є той факт, що сучасний учень 
повинен розуміти зв’язок між абстрактними науковими ідеями та 
їхнім практичним упровадженням, тобто вміти застосовувати 
набуті знання в повсякденному житті, поза межами шкільної 
лабораторії, під час вибору майбутньої професії для 
забезпечення потреб суспільства.  

Так, домінантним напрямом у вирішенні проблеми 
зростання зацікавленості учнів до спеціальностей майбутнього є 
поширення STEM-освіти (Science – наука, Technology – 
технологія, Engineering – інженерія, Mathematics – математика), 
яка зміцнює та модернізує сучасний рівень освіченості 
особистості. Завдяки STEM-навчанню в учнів спостерігається 
розвиток логічного мислення та технічної грамотності, вони 
стають спроможними до вирішення нагальних проблем і постають 
новаторами свого часу.  

До проблеми впровадження STEM-освіти в навчально-
виховний процес загальноосвітнього середнього навчального 
закладу зверталися такі вітчизняні дослідники, як Т. Андрущенко, 
Т. Білик, В. Величко, А. Волков, С. Гальченко, Ю. Давиденко, 
Т. Ємець, Н. Морзе, Г. Назаренко, С. Подлєсний, Т. Стеценко, 
В. Тягур, В. Черноморець та ін. 

З’ясовано, що в розвинутих європейських країнах 
ухвалюють стратегічні STEM-плани. На думку американських 
учених, спроба активізувати освіту лише в напрямі науки без 
паралельного розвитку Arts-дисциплін може призвести до того, 
що молоде покоління позбудеться навичок креативності. Так, у 
штаті Массачусетс ухвалено закон, за яким проводиться рейтинг 
шкіл не лише за рівнем виконання учнями запланованих 
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навчальних тестів, а й за тим, наскільки вони сприяють розвитку 
їхньої креативності [2, c. 46]. 

STEM-освіта – це такий підхід до навчання, який 
ґрунтується не на набутті знань, а на здатності їх здобути і 
застосувати, презентуючи себе як особистість. Крім того, знання 
отримуються не за окремими предметами, а за допомогою 
інтеграції чотирьох напрямів у єдине ціле. Це комплексний 
міждисциплінарний підхід (інтегроване навчання відповідно до 
певних тем, реально наявних проблем тощо), що «поєднує 
природничі науки з технологіями, інженерією і математикою з 
проєкцією на життя, де всі предмети взаємопов’язані й інтегровані 
в єдине ціле» [1]. 

Визначено, що всю діяльність щодо впровадження STEM-
освіти організовано так, щоб сприяти становленню особистості як 
творця. Проєктна ж робота в цьому напрямі є однією з 
найперспективніших. Проєкт – як засіб реалізації STEM-освіти в 
загальноосвітньому закладі – дозволяє органічно інтегрувати 
знання учнів із різних навчальних дисциплін під час вирішення 
життєвих проблем, обумовлює їхнє практичне застосування, 
водночас генерує нові ідеї, формує всі необхідні ключові 
компетентності, зокрема полікультурні, мовленнєві, інформаційні, 
соціальні тощо [3]. 

Так, переважна більшість педагогів спирається на STEM, бо 
особливості цього підходу вирішують значну кількість освітніх 
завдань. В Україні останнім часом STEM-підхід набув значної 
популярності, але зазвичай його не завжди тлумачать правильно. 
Пам’ятаймо, що заняття STEM – це передусім навчальний 
процес, який чітко структурований і має відповідні цілі та 
завдання. Зауважимо, що в початковій школі акцент зроблено на 
формування навичок дослідницької діяльності, ураховуючи 
доступність навчального матеріалу для учнів певного віку, їхнього 
психічного та ментального розвитку; ознайомлення зі STEM-
галузями і сучасними професіями; мотивування учнів молодшого 
шкільного віку до подальшого опанування курсів, що об’єднані 
STEM-метою. 

Першочерговою метою STEM-занять є не оволодіння 
теоретичним матеріалом, а вміння застосовувати набуті знання в 
практичній діяльності. Саме тому уроки перетворюються на 
експериментальні майданчики, де повсякчасно демонструються 
можливості використання теоретичних знань у конкретних 
ситуаціях. Створюючи проєкти різної тематики і складності, 
розробляючи моделі, учні аналізують отриману інформацію, 
співставляють її з набутим досвідом і знаннями. Така діяльність 
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формує в них упевненість у власних силах, переконує їх у 
спроможності вирішення складних проблем у життєвому просторі. 

Наголосимо, що перевагами STEM-освіти є: 1) курс на 
інтегроване навчання (поєднання проєктного та 
міждисциплінарного підходів, що наразі вважається пріоритетним 
в освітньому процесі); 2) імплементація отриманих знань у 
реальному житті (практична спрямованість теоретичного досвіду); 
3) розвиток критичного мислення і впевненість у власних силах 
(здатність учнів самостійно розв’язувати складні проблеми 
сьогодення, що сприяє підвищенню їхньої самооцінки); 
4) тимбілдинг (згуртованість учнів для обговорення, дискутування, 
обґрунтування та реалізації запропонованих ідей заради 
досягнення загального успіху); 5) підвищення зацікавленості до 
технічних дисциплін у зв’язку з швидким науково-технічним 
прогресом (спроможність особистості застосовувати інноваційні 
технології для вирішення проблем у суспільно-науковій сфері) 
тощо.  

Отже, STEM-освіта – це новітній спосіб надати допомогу 
сучасним учням у майбутньому стати новаторами наукових 
звершень, цілеспрямованими, конкурентоспроможними, 
креативними і надійними членами команди, суспільства, країни. 
Застосування STEM-навчання – це дієва можливість навчити 
учнів критично мислити та знаходити необхідну інформацію, 
вирішувати складні завдання, приймати правильні рішення, 
організовувати співпрацю з іншими учасниками навчального 
процесу. Учень вчиться створювати ідеї та втілювати їх у життя, 
презентувати результати власних досліджень. Упровадження 
STEM-освіти на початкових етапах навчання сприятиме 
знайомству учнів із першими сходинками наукової діяльності, 
їхньому творчому та ментальному розвитку, навчить 
організовувати та контролювати проєкти різної складності, 
гарантуючи їхній гармонійний розвиток, що відповідає вимогам 
сучасності.  
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СЕКЦІЯ 3 

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ 
 

 
РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ ЛІНГВОМЕТОДИКИ В УМОВАХ 

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
Хижняк І. А. 

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

Афанасьєва О. А. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Освітні реформації ХХІ ст. суттєво впливають на зміст 

навчання, методичні аспекти організації пізнавального процесу, 
змінюють навчальні орієнтири та вимагають перегляду кінцевих 
результатів освітнього процесу. Відповідаючи на виклики часу, 
сучасна школа в Україні керується компетентнісним, особисто 
орієнтованим, технологічним, ресурсним та іншими 
методологічними підходами, що визначають підвалини організації 
навчально-виховного процесу. У всіх чинних нормативних 
документах кінцевими результатами навчання визнано набуття 
учнями/здобувачами компетентностей, а найбільш ефективним 
шляхом їх досягнення – інтеграцію традиційних та інноваційних, 
зокрема інформаційно-комунікаційних, технологій навчання.  Уже 
понад десятиліття в освітній системі України активно 
розвивається проблема інформатизації. Основою цього процесу є 
нова парадигма громадського розвитку від кінця ХХ ст. впевнено 
скерована на становлення інформаційного суспільства, у якому 
основною рушійною силою просування людства вперед та 
результатом цього процесу є інформація в усіх видах її існування 
й вияву [1; 3; 4]. 

Розвиток в Україні електронної лінгвометодики до її 
сучасного стану теоретико-методологічного становлення й 
практичних пошуків ґрунтується на загальносвітових тенденціях 
електронного (комп’ютерного) навчання мови. Із середини 80-х рр. 
минулого століття питання комп’ютеризації викладання мов 
набувають особливої актуальності в учителів-словесників, 
методистів і програмістів у зв’язку з інтенсивним насиченням 
персональною технікою середньої і вищої школи в США, Західній 
Європі та Японії і почасти в Україні та сусідніх країнах. Саме в цей 
час у Америці та Європі нарешті остаточно складається науковий 
напрям, що вивчає різноаспектні питання комп’ютерної підтримки 
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навчання мов – Computer Assisted Language Learning (CALL). У 
межах цього напряму організовуються міжнародні наради, на яких 
виявляються нові напрями в комп’ютерній лінгводидактиці. Із 
розвитком і масовим поширенням Всесвітньої мережі Інтернет в 
Європі почали активно засновуватися інтернет-спільноти, що 
об’єднували учених та практиків у галузі електронної 
лінгвометодики [3; 4]. 

Активний сплеск досліджень, що прямо чи дотично 
стосуються електронної лінгвометодики, спостерігається від 
початку ХХІ ст. і в Україні. Можна вказати значну кількість 
науковців, що досліджують її теоретичні та практичні аспекти: 
наукові узагальнення щодо розвитку та основних теоретичних 
положень української електронної (комп’ютерної) лінгвометодики 
як галузі методичної науки належать В. Бадер, О. Бігич, 
Л. Біденко, Л. Карташовій, І. Костіковій, Л. Морській та ін.; 
проблеми корпусної лінгвістики та створення конкордансів 
розглядають О. Бугаков, С. Бук, О. Демська-Кульчицька, Г. Дідук-
Ступ’як, Д. Кузьменко, А. Ровенчак, В. Широков та ін.; часткові 
аспекти застосування засобів електронної лінгвометодики в 
середній загальноосвітній школі – Г. Дегтярьова, Г. Красновський, 
М. Пещак, Н. Семенів, Г. Шелехова та ін., у вищих педагогічних 
навчальних закладах – С. Колода, Н. Кононець, О. Мархєва, 
А. Маслюк, О. Шестопал та ін. [1–4]. 

Не обходять увагою українські науковці й інших важливих та 
актуальних проблем сучасної електронної лінгвометодики: 
теоретичні та практичні закономірності створення електронних 
лінгвометодичних підручників і посібників з української мови 
(В. Бадер, Л. Бугайчук, А. Велієва, В. Шевцова, Ю. Шепетко та ін.), 
розробка тестових лінгвометодичних середовищ та методичні 
аспекти їх застосування (Г. Гайдамака, Л. Морська та ін.), 
мережеве та дистанційне навчання української мови (І. Довгий, 
А. Недашківська, В. Зінюк, А. Кудін, Т. Кудіна та ін.). Отже, 
електронна лінгвометодика є інноваційною галуззю сучасної 
лінгвометодичної науки, що виникла як результат всеохоплюючої 
інформатизації навчально-розвивального середовища в освітніх 
закладах і активно розвивається нині в усьому світі і в Україні 
зокрема. Термін «електронна лінгвометодика» наразі не належить 
до широко вживаних у наукових колах (більшою популярністю 
користуються терміни «комп’ютерна лінгводидактика» та 
«електронна лінгводидактика»), проте саме він найповніше 
відображає сутність позначуваного поняття: методика створення й 
застосування на практиці електронних засобів навчання мови.  
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Отже, українська електронна лінгвометодика як окрема 
галузь лінгвометодичної науки у своєму формуванні 
послугувалася загальносвітовими тенденціями й наслідувала їх, 
на сьогодні в ній узагальнено використовуються півстолітні 
здобутки учених усього світу. Разом із тим, українські дослідники 
творчо підходять до застосування та розвитку основних ідей 
електронного навчання мови й намагаються розвивати цю галузь 
мовно-методичної науки з урахуванням сучасних реалій 
реформування української освітньої системи, що вимагає, 
зокрема, переосмислення традиційних методичних підходів до 
навчання мови й методики її викладання, а також тіснішої 
інтеграції вітчизняних досліджень із загальносвітовими 
тенденціями сучасного розвитку електронної лінгвометодики.  
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ACADEMIC PLAGIARISM: REASONS AND WAYS OF 

PREVENTING 
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м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

The issue of plagiarism is as old as learning process itself. It 
has a long period of development and people have different attitude to 
it. Sometimes the actions of plagiarism are believed to be a theft of 
other people’s thoughts and ideas. Some people think that there is 
nothing unique in this world and every thought have already been 
generated by someone before. However, the issue of using plagiarism 
in education in modern conditions is extremely crucial as it has a great 
influence on the quality of education and probably it can be a risk to 
the society. The relevance of the issue is proved by a number of legal 
documents, adopted by national governments and governmental 
organizations of different countries, including the USA and leading 
European countries. Also, in Ukraine the Project of Strengthening 
Academic Integrity was launched for preventing plagiarism and 
developing skills of designing the university bases in academic 
integrity, taking into account best world practices. 
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The issue of origin, reasons for using and ways of preventing 
the plagiarism are subjects of research among foreign and Ukrainian 
scientists. So, A. Akbari, D. DeLong, Ch. Park and others study 
specificity of both intentional and unintentional plagiarism and the 
ways of its assessment. Ukrainian scientists S. Dykan, T. Sutushev 
and V. Trotska concern about the general issues of plagiarism. 
However, there is a strong need to complexly study the roots, reasons 
for using and ways of preventing plagiarism.  

So, the purpose of the paper is to analyse the reasons for using 
academic plagiarism and ways of its preventing. 

To understand the reasons why students plagiarize another 
person’s ideas, we first should understand what they value as 
plagiarism or academic dishonesty. According to the recent statistics 
in the sphere of education about 90% of all students have plagiarized 
something at least once and most of them have done it many times. 
The scientists of Windsor University conducted the survey among 
students for investigating the most popular cases of illegal use of other 
people’s ideas [3]. The questionnaire contained the description of 23 
variants of behavior that could be considered to be a dishonesty in 
academic and scientific works. 

The students regard the following actions as “non-dishonesty”: 
– using by students the identical information (or almost 

identical) while studying two different courses (32%); 
– appropriating by students another person’s ideas, results, 

and works when a teacher gives an assignment to fulfil independent 
tasks (22,8%); 

– rephrasing the part of the work or the whole work, without 
giving references to the original source (16,4%) [6]. 

The students admitted that listed types of behaviour weren’t 
dishonest. However, they also agreed that these types of actions were 
“trivial deception”, but not a serious dishonesty. 

Following the foreign researchers, in 2015 Ukrainian scientists 
conducted a survey at 90 universities for studying how much 
Ukrainian students plagiarize. They determined that 90% of students 
cheated: 67% of students cheated at examinations; 23% of them 
admitted that they paid for some academic services at their faculties 
that were prohibited by law in Ukraine [2].  

However, both Ukrainian and foreign researchers are certain 
that the main source of plagiarism in education is the Internet, as well 
the main reason of misconduct is the accessibility of information on 
the Internet. G. Nelms claims that the influence of the Internet on the 
academic plagiarism is still not clear. The statements about the 
interrelation of increasing the amount of plagiarism with the spreading 
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of the Internet is not proved by data of researches. So, the empirical 
researches prove the amount of plagiarism hasn’t grown much over 
the last 50 years – but it appears not to have decreased either [5]. 

The researchers also distinguish the reasons of intentional and 
unintentional plagiarism. Unintentional plagiarism occurs when 
students don’t give proper information about someone’s idea, words or 
study results and present as their own. The main reasons for 
unintentional plagiarism are thought to be the following ones: 

– failing to correctly cite the sources; 
– citing only direct quotes, but not paying appropriate 

attention to the paraphrased information; 
– paraphrasing incorrectly when students, having replaced 

some words or rearranged the author’s sentence, are sure that they 
produce original ideas [4]. 

Intentional plagiarism includes students’ dishonest actions 
which they are fully aware of, but they go on doing them for their own 
benefit.  

The scientists distinguish such intentional reasons:  
– fear of failing or taking risks; 
– low level of the development of time-management skills; 
– low level of the development of effective thinking skills for 

doing research-based assignments; 
– the desire to be successful in fulfilling the assignments, 

without regarding the consequences of plagiarism as an important 
issue; 

– lacking teachers’ explanations of the importance of 
uniqueness of students’ academic writings; 

– lacking the appropriate penalties for cheating [2]. 
The prevention of using plagiarism should be arranged at two 

levels. The first of them is the governmental level, the other one is an 
institutional level. At the governmental level a number of regulatory 
documents are adopted that form the legal framework of preventing 
plagiarism. The most essential laws in foreign countries, in particular 
in the USA and Western European countries, are Copyright Law, 
Fraud, Pipa Law, and Sopa Law. 

For following and preventing the dishonest actions in the sphere 
of education, as well as for supporting the Academic Integrity 
principles such organizations have been founded: International Centre 
of Academic Integrity (the USA) and European Network for Academic 
Integrity. The conceptual framework for supporting the academic 
integrity policy at both organizations includes six principles: honesty, 
courage, responsibility, trust, respect, and fairness. These principles 
disclose the essence of the concept of academic integrity. 
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The governments of all countries are sure that for preventing 
the actions of plagiarism, the special software should be developed. In 
foreign countries the widespread tools are:  

Grammarly (https://www.grammarly.com/),  
PlagScan (https://www.plagscan.com/en/),  
Plagramme (https://www.plagramme.com/),  
PlagTracker (https://www.plagtracker.com/) etc. These 

plagiarism checkers are free and provides accurate results in defining 
the original text and data sources that are used.  

In Ukraine the National Agency for Quality Assurance in Higher 
Education concerns about the issues of preventing the plagiarism as 
its members are convinced that the use of plagiarism has a negative 
influence on the education quality. So in 2018 the Ministry of 
Education and Science of Ukraine made an agreement with the 
company “Anti-plagiarism” and they launched the national service 
“Unicheck” (https://unicheck.com/). This service helps academics 
check their own writings and student works for detecting the similar 
content. 

National governments also give recommendations to education 
institutions about how to resolve the problem of plagiarism and follow 
academic integrity principles. In Ukraine the priorities in developing 
academic integrity policy at institutional level are singled out, namely 
the first priority is to inform teachers and the second priority is to 
inform students. The effective ways of informing are considered to be 
the declaration of adhering academic integrity; the information 
presentation within the course content; inviting speakers who are 
knowledgeable about this issue; spreading information posters and 
video materials; conducting interactive classes, aimed at developing 
students’ academic skills. 
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АВТЕНТИЧНІ ТЕКСТИ В НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
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ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

На сьогодні в українському соціумі майже кожен його 
представник прагне до оволодіння іноземною мовою як засобом 
міжкультурної комунікації, що відкриває можливості до діалогу 
культур, взаємодії в різних сферах людської діяльності та на рівні 
міжособистісного спілкування. Крім того, знання іноземної мови є 
важливим фактором професійного зростання представника 
людської спільноти, який наразі задіяний у глобалізаційні процеси, 
що виявляються в єдиних вимогах до розвитку різних сфер 
людської діяльності: економіки, політики, освіти, науки, спорту, 
культури, мистецтва тощо [3, с. 70]. З’ясовано, що знання 
іноземних мов є конкурентною перевагою, і це можна вважати 
головною вимогою під час прийому на роботу особливо до 
холдингу, фірми, корпорації тощо за кордоном. Тому 
беззаперечним є прагнення українців оволодіти декількома 
європейськими мовами завдяки розширенню співробітництва з 
країнами ЄС.  

Щоб відповідати рівню вільного володіння іноземною 
мовою, необхідно бути спроможним до опанування словникового 
складу мови, граматики, а також бути добре ознайомленим з 
основними типами вербальної взаємодії і мовними стилями. У 
практичній діяльності цьому сприяють інноваційні технології, які 
забезпечують активну участь у роботі кожного студента, 
стимулюють мовне спілкування, підвищують інтерес, формують 
прагнення вивчати іноземну мову. 

S. Ciornei та T. Dina у своїй розвідці зазначають, що 
мультимедійні технології (могутнє поєднання відео, фото і звуку) 
дають можливість студентам вивчати мову через автентичний 
матеріал, який у значній кількості доступний у мережі Інтернет і 
може задовольнити потреби кожного (від початківця до 
професіонала): іншомовні пісні, телевізійні програми, відео, 
подкасти, радіо, журнали, газети, дитячу літературу, фольклор, 
ігри тощо [1, с. 276]. 

Вивчення іноземної мови є справою складною, бо сама 
специфіка цього предмета пов’язана з низкою труднощів: 
відмінності в буквеному складі, фонетичному, лексичному і 
граматичному аспектах мови, передача власних думок іноземною 
мовою, наявність психологічного, мовного і комунікативного 
бар’єрів у спілкуванні, недостатнє володіння знаннями про реалії 
життя англомовної країни, тривалий процес асиміляції нових 
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знань, конфронтація з багатьма мовними та мовленнєвими 
явищами, які не мають місця в рідній мові, строго 
регламентований контроль рівня сформованості мовленнєвих 
умінь і навичок. Це впливає на зниження зацікавленості студентів 
у вивченні іноземної мови й успішності загалом, що негативно 
відбивається на мотивації, яка є найважливішим фактором 
процесу успішного вивчення навчального предмета [3, с. 72]. 

Одним із шляхів вирішення цих завдань є використання 
автентичних матеріалів під час навчання англійської мови. 
Визначено, що робота з різними видами автентичних джерел 
сприяє підвищенню комунікативно-пізнавальної мотивації, формує 
лінгвокраїнознавчу й міжкультурну компетенції, позитивно 
впливає на індивідуально-емоційний стан студентів, забезпечує 
можливість одночасного звернення до мови і культури. 

Мова, що представлена в автентичних матеріалах, є 
засобом реального спілкування, відображає особливості її 
функціонування і справжню мовну картину, що необхідно для 
практичного оволодіння іноземною мовою: обміну досвідом і 
науковими досягненнями з іншими членами глобального 
професійного співтовариства; публікацій у зарубіжних наукових 
видавництвах і участі в міжнародних конференціях; застосування 
у своїй діяльності широкого кола іншомовних першоджерел. 

На сьогодні багато викладачів прагне внести різноманітність 
у план заняття, використовуючи твори літератури, ігри, 
демонструючи автентичні фільми і вивчаючи зі студентами пісні 
іноземною мовою. Однак традиційні форми роботи з музичним і 
пісенним матеріалом зводяться здебільшого до прослуховування, 
читання, перекладу, відтворення матеріалу напам’ять, що має 
певні недоліки і не відображає всіх можливостей впливу пісень на 
студентів. 

Наразі розвинулися нові підходи до роботи з автентичними 
віршами і піснями. Суть їх полягає в тому, щоб використовувати 
музичні твори як засіб навчання вираження своїх думок іноземною 
мовою на основі свого життєвого досвіду. Пісня допомагає 
підвищити зацікавленість студентів у предметі, а найголовніше – 
удосконалює навички сприйняття мови на слух, що і є однією з 
умов успішної комунікації. Залучення до іншомовної культури за 
допомогою аудіоматеріалів дозволяє сформувати в студентів 
терпимість, взаєморозуміння, а також групову мотивацію, яка 
насамперед підвищує бажання вивчати іноземну мову, долаючи 
наявні в цьому процесі труднощі. З’ясовано, що пісні на уроках 
іноземної мови виконують такі функції: ментальну, 
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психорелаксаційну, емоційно-чуттєву, соціально-адаптаційну, 
когнітивну, функцію несвідомого навчання,  комунікативну тощо. 

Використовуючи аудіоматеріал під час навчання іноземної 
мови, пісня є автентичним навчальним текстом, тобто фактором 
культури іноземної мови, доцільним для навчальної комунікації, і 
має знакову функцію. Розглядаючи процес використання 
пісенного жанру з педагогічного погляду, зазначимо, що він, з 
одного боку, сприяє розумінню ментальності представників 
країни, мова якої вивчається, а, з іншого, сприяє формуванню 
вмінь мовного спілкування, створює базис для реальної 
комунікації з носієм мови. Пісенний матеріал є не лише зразком 
усної іноземної мови, а й носієм культурологічної інформації. 

Відзначимо також цілу низку педагогічних переваг 
використання автентичного аудіоматеріалу на уроці іноземної 
мови: 

1) пісенні матеріали різноманітні не лише за змістом, але й 
за лінгвістичною інформацією (пісні представляють всі мовні 
жанри, містять пряму і непряму мову, демонструють зразки різних 
функціональних стилів мови від розмовного до піднесеного); 

2) один і той самий пісенний матеріал може 
застосовуватися для досягнення різних цілей навчання залежно 
від виконуваних на його основі завдань, тобто пісні мають 
властивість комплексного багатоцільового використання; 

3) на відміну від інших аудіоматеріалів, які передбачають 
максимум триразове прослуховування, пісні, як правило, згодом 
розучуються студентами напам’ять. 

Робота над піснями на уроках іноземної мови має 
позитивний вплив на формування слуховимовних навичок 
студентів, їхнього фонематичного слуху, інтонаційно-ритмічних 
навичок, впливає на розширення активного, пасивного та 
потенційного словникового запасу, на ефективність засвоєння 
граматичних конструкцій. Крім того, використання автентичного 
аудіоматеріалу створює базис у студентів для розвитку вмінь 
читання, письма, аудіювання, а також стимулює монологічне та 
діалогічне висловлювання, дозволяє глибше проникнути у світ 
іншомовної культури, познайомитися з маркерами менталітету 
представників країни, мова якої вивчається. 

Отже, використання автентичного аудіоматеріалу на уроці 
іноземної мови сприяє створенню комфортного психологічного 
клімату в групі, знижує психологічне навантаження, активізує 
спонтанне мовлення студентів, підвищує емоційний тонус, має 
психологічно-релаксаційний вплив на особистість, посилює 
зацікавленість у вивченні іноземної мови, що сприяє підвищенню 
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групової мотивації, яка надзвичайно необхідна для підтримки 
атмосфери співтворчості, дозволяє студентам проникнути в світ 
іншомовної культури і виховати в них почуття толерантності до її 
проявів. 
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COVID-19, INSTRUCTION AND E-LEARNING: THE PROSPECT 

FOR FURTHER ACTIONS 
Токарєва А. В.  

Придніпровська Державна Академія  
Будівництва та Архітектури  

м. Дніпро, Україна 
Current COVID-19 situation in the world in general and in 

Ukraine in particular when in-classroom theoretical and practical work 
has become unavailable instigates a shift of pedagogies from in-
person to virtual instructions, triggers initiatives to maintain the barrier-
free educational environment, and entails changes to the digital 
education based on e-learning and distance learning principles. 

In time of the quarantine, at the Department of Foreign 
Languages, Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and 
Architecture, the instructors have been using such distance learning 
platforms and tools as: Google Classroom, Zoom, Hangouts, Edmodo, 
Skype, Telegram, Viber, Discord, Webroom, Webex; online resources   
Edpuzzle, Quizlet, Cambridge English, Lexical Lab, TED Educational 
(the English Language); AUF, BNEUF, Le Point du FLE, TV5MONDE, 
Francaisfacile.com (the French Language); Deutsche Welle, Easy 
German, Learn German with Anja, etc. (the German Language). This 
experience has fed in some qualitative data. For example, the benefits 
of Skype’s application lie in the number of video chat participants 
(which is unlimited), the ease of operation on the screen, the inclusion 
of such activities as speaking, reading, and, partially, writing. 
Regarding the use of Google Hangouts application, which is almost 
identical to Skype, a ‘Share Screen’ feature that lets students see 
what the instructor demonstrates on the monitor: files, videos, etc., a 
‘Chat History’ feature that records the number of people attending 
each class are regarded as supportive. At the same time, it does not 
have a file-sharing feature and the number of video chat’s participants 
is limited up to 10. When it comes to written assignments, Google 
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Classroom application is named as the best fit. Here, an instructor 
posts assignments and sets up the deadline, selects students for 
whom the tasks are assigned, evaluates students’ works (the number 
of points is selected on a different scale principle in accordance with 
the instructor’s choice). 

The experience of our department also highlights current 
educational needs and reveals a number of challenges, connected 
with supporting fluid, holistic, seamless, pervasive, personalized 
education, optimized by technology. 

Among them are the need to increase the level of digital and 
pedagogical skills of the Higher education institutions’ (HEIs) faculty, 
to further develop their didactic skills in mastering new approaches to 
academic course material design in e-learning format, to encourage 
the culture of cooperation and sharing, as well as to experience a 
wide range of applications, digital tools and services that support the 
process of education, the development of an educational content to be 
accessed by students at any time, from any place, from any computer, 
the increase of students’ ICT and digital literacies [1]. 

This brings up the issue of a Digital Learning Unit creation as an 
indispensable part of a contemporary Ukrainian Higher Educational 
Institution and the need for the extensive digitalization’s 
implementation initiatives that should be rooted in management and 
the cohesive institutional strategies. 

Currently in Ukraine, there are a number of Scientific and 
Educational Laboratories (in Vyacheslav Chornovil Halych College, 
KD Ushynskyi South Ukrainian National Pedagogical University, South 
Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. 
Ushynsky). However, the examples of Scandinavian HEIs stand far 
out in terms of such laboratories’ organization and their ability to react 
swiftly to the opportunities and challenges posed by the contemporary 
world. 

Let us take the Unit of Digital Learning, Royal Institute of 
Technology (KTH), Stockholm, Sweden. The main objective of it is to 
examine how technology can support education and learning. It is the 
place where educational digital platforms, online courses and video 
are designed. At the unit, research and development (R&D), 
education and supervision are carried out. The unit is organized in 
four groups: E-Learning, Media Production, MOOC (Massive Online 
Open Courses) and Resource Centre for Online Education [2]. 

The E-learning group maintains and develops the digital 
learning environment at KTH. It is responsible for investigations and 
evaluations of the digital learning process, as well as education and 
support to KTH’s teachers (i.e. it conducts the activities to investigate 
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what digital learning environment KTH should have, as well as 
evaluates whether the current environment meets the needs of 
teachers and students). 

Media Production group provides guidance, development and 
support in video production for KTH’s teachers. 

Resource Centre for Online Education group has the task of 
organizing and supporting the online teaching and developing 
networking skills. It works for students who want to study online 
courses and for institutions that want to offer online courses. 

Besides these groups, there are Flipped Classrooms, KTH play 
a media portal and a recording tool that helps to record, store and 
share video and audio material, Lecture theatres with recording, 
Lunch ‘n’ Learn seminars (aimed at those who are interested in e-
learning and want to know more about KTH’s digital learning 
environment). 

Currently, digitalization and new platforms are of growing 
importance for the HEIs sector, and in the coming years ICTs will 
continue to have a great impact on education and research. 
Digitalization creates opportunities for new learning and teaching 
processes, as well as new forms of education organization. Therefore, 
the creation of an ‘Education Design Laboratory’ or a ‘Digital Learning 
Unit’ as an integrative part of a contemporary educational institution is 
a must to vouchsafe the efficient and qualitative education and should 
become a managerial and the cohesive institutional strategies’ part of 
HEIs in Ukraine. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
СТУДЕНТІВ ІЗ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗВО 

Федь І. Є. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Розвиток міжнародних економічних зв’язків, проведення 

міжнародних конференцій, виставок привели до зміни соціального 
замовлення суспільства, що, в свою чергу, спричинило за собою 
трансформацію всієї парадигми вищої професійної освіти. У 
відносинах міжнародного рівня велике значення надається не 
тільки професійним знанням і загальному інтелектуальному 
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розвитку, але і мовній складовій. Мовна підготовка в системі 
вищої професійної освіти повинна забезпечувати розвиток у 
студентів здібностей, що дозволяють використовувати іноземну 
мову як інструмент спілкування в діалозі культур сучасного світу. 

Очевидно, що одним з актуальних завдань сучасної 
методики викладання іноземної мови стає організація таких 
занять, які відповідали б новим вимогам. Зміни в програмах 
навчання іноземним мовам обумовлюють перспективи розвитку 
самостійності в мовній підготовці студентів, а тенденції 
наближення освітнього рівня нашої країни до європейського 
стандарту визначають питання важливості розвитку самостійності. 

У зв’язку з цим усе більшого значення набуває самостійна 
робота студентів. Організація аудиторної та позааудиторної 
самостійної роботи в процесі навчання у ЗВО, формування умінь 
навчальної праці є основою для післядипломної освіти і 
подальшого підвищення кваліфікації. Так, у ЗВО студенти повинні 
отримати підготовку до подальшої самоосвіти, а засобом 
досягнення цієї мети є самостійна робота. Поняття «самостійна 
робота» багатогранно, тому цілком природно, що воно не 
отримало єдиного тлумачення в педагогічній літературі. 

Самостійна робота студентів – це робота, виконувана в 
рамках освітнього процесу під керівництвом і контролем з боку 
викладача. Самостійна робота є вищою формою навчальної 
діяльності, яка межує з поняттям самоосвіта [2]. 

Самостійна робота – це така робота, яка виконується без 
безпосередньої участі викладача, але за його завданням, в 
спеціально наданий для цього час, при цьому той, якого 
навчають, свідомо прагне досягти поставленої мети, вживаючи 
свої зусилля та виражаючи в тій чи іншій формі результат 
розумових або фізичних (або тих і інших разом) дій. Варто 
зазначити, що самостійна робота не повинна бути самоціллю, 
вона може виступати ефективним засобом навчання, засобом 
формування активності учнів, формувати творче ставлення до 
інформації, що сприймають та, що важливо, самостійність. 
Правильна організація студентами самостійної роботи – важливе 
питання не лише методики навчання іноземної мови у ЗВО, а й 
методики його вивчення. При цьому викладачеві важливо 
розуміти, які труднощі відчувають студенти при організації своєї 
самостійної роботи; які види домашніх завдань є для них 
найбільш важкими та вимагають багато часу; чому ті чи інші види 
завдань викликають труднощі; що заважає студентам своєчасно і 
правильно виконувати важкі самостійні завдання; що може 
полегшити виконання цих завдань і підвищити ефективність 
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самостійної роботи студентів з іноземних мов. Завданням 
викладача є дати правильний напрямок їх самостійній роботі. 

Самостійна діяльність студента в процесі навчання у ЗВО 
вимагає певних умов, які сприятимуть її ефективності, а саме: 

– підвищення мотивації студентів (здійснюється шляхом 
розвитку викладачем інтересу до предмета і орієнтування 
студента на результат його діяльності);  

– усвідомлення студентами сутності самостійної роботи 
(передбачає наявність мети і конкретного завдання;  

– чітке визначення форми вираження результату 
самостійної роботи; визначення форми перевірки її результату; 
обов’язковість виконання самостійної роботи);   

– наявність творчої складової самостійної роботи 
(шляхом вибору певних форм роботи, що сприяють цьому) [2]. 

Готовність студентів до самостійної діяльності з вивчення 
пропонованого матеріалу визначається: наявністю базових 
навчальних навичок роботи за всіма видами мовленнєвої 
діяльності, а саме: говоріння, аудіювання, читання, письма 
(більшою мірою, безумовно, читання та письма, так як основними 
способами перевірки виконання самостійної роботи є усне та 
письмове виконання вправ на самостійно пройдений матеріал); 
наявністю навичок перекладу і методами роботи зі словником і 
довідковою літературою; умінням працювати з комп’ютерним 
програмним забезпеченням та інтернетом. 

На сьогоднішній день комп’ютерні засоби та мережа 
Інтернет, які мають величезний потенціал освітніх послуг, роблять 
урок привабливим і по-справжньому сучасним. 

Одним з ефективних засобів самостійної роботи, які 
використовуються в процесі навчання на базовому курсі мовної 
підготовки у ЗВО є широке застосування на занятті автентичних 
відеокурсів іноземною мовою. Сюжети відеокурсів створюють 
проблемні мовні ситуації, дають цінний матеріал для обговорень, 
дискусій на заняттях, що суттєво мотивує іншомовну мовленнєву 
діяльність студентів, а також сприяє накопиченню досвіду мовного 
спілкування, який на певній стадії обумовлює можливість і 
бажання студента вийти на рівень самостійної участі в реальному 
спілкуванні, а значить розширити можливості розвитку 
самостійності в навчальному процесі. 

У зв’язку з тим, що самостійна робота передбачає розвиток 
внутрішньої і зовнішньої самоорганізації майбутнього фахівця, 
його здатність вибудовувати індивідуальну траєкторію 
самонавчання, а також формувати здатність до саморозвитку і 
творчого застосування отриманих знань [1], позааудиторний 
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розвиток самостійності студентів початкового та середнього рівнів 
володіння іноземною мовою відбувається повільно. Їм не 
вистачає сили волі, вміння, а головне бажання планувати свою 
діяльність самостійно. Загалом організація навчального дня 
студента не стає передумовою формування самостійності. 

На сьогодні самостійна робота в процесі навчання іноземної 
мови набуває все більшого значення і стає природним 
компонентом навчального процесу у ЗВО. На наш погляд, 
самостійна робота – це один із шляхів інтенсифікації та 
підвищення ефективності навчального процесу з іноземної мови. 
Він дає можливість змінити якість викладання мови, дозволяє 
значно розширити мовні можливості студентів і стимулювати їх 
інтерес до занять, отже, повинен забезпечити і більш високий 
рівень володіння іншомовним мовленням у студентів, який 
дозволить їм інтегруватися в міжнародне професійне 
середовище. 
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ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ 

ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ 
Шульга Т. В. 

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

У сучасний період реформування системи освіти України з 
метою входження в загальноєвропейський освітній простір постає 
потреба в удосконаленні організації освітнього процесу в 
закладах вищої освіти та пошуку нових технологій, форм та 
методів підготовки фахівців педагогічної галузі. З огляду на це 
перетворення мають стосуватися професійної підготовки 
майбутніх фахівців дошкільної освіти, формування їх професійної 
майстерності, гуманного, терпимого, емпатійного ставлення до 
вихованців, вміння адекватно реагувати та вирішувати професійні 
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завдання. Усе це є підґрунтям для створення сприйнятливого 
емоційного клімату в групі та емоційно-позитивних стосунків між 
вихователем та дошкільниками задля гармонійного виховання й 
навчання дітей дошкільного віку. 

Останні десятиліття широкого розповсюдження в системі 
вищої освіти набувають інтерактивні технології навчання, які 
сприяють розвитку особистості й відбуваються в комфортних 
умовах для всіх учасників освітнього процесу, дбайливого та 
шанобливого ставлення як один до одного, так і до думок та 
почуттів оточуючих, де створюються ситуації діалогічного 
спілкування, самореалізації тощо.  

Актуальні проблеми професійно-педагогічної підготовки 
фахівців дошкільної освіти розкрито у наукових дослідженнях 
Л. Артемової, І. Беха, Г. Бєлєнької, О. Богініч, А. Богуш, 
Н. Гавриш, Н. Кічук, О. Кононко, К. Крутій, Н. Лисенко, 
Т. Науменко, Т. Поніманської, Т. Танько та ін. Зміст, структуру та 
різні аспекти формування емоційної культури особистості 
досліджено І. Аннєнковою, І. Могилей, В. Поплужним, І. Сілютіною, 
Л. Соколовою, Л. Страховою, Т. Стас, О. Турською та ін. Розробка 
інтерактивних педагогічних технологій, специфіка та способи 
їхнього використання стали предметом наукового дослідження 
сучасних вчених Л. Акпинар, О. Комар, Є. Крюкової, Л. Пироженко, 
О. Пометун, С. Сисоєвої та ін. 

У науковому обігу дуже широко починають 
використовуватися такі дефініції: «інтерактивне навчання», 
«інтерактивні методи навчання», «інтерактивні технології», 
«інтерактивні педагогічні технології», що описують процес 
навчання як спілкування, кооперації, інтеграцію співробітництва 
рівноправних учасників [2]. 

Слово «інтерактив» походить від англійського слова 
«interact», де «inter» – взаємний і «асt» – діяти. Таким чином, 
інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне 
навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної 
діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити 
комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчує свою 
успішність та інтелектуальну спроможність [1, с. 7–8]. 

Інтерактивне навчання є одним із сучасних напрямів 
соціально-психологічного навчання, яке найбільшою мірою 
відповідає психологічним особливостям і педагогічним 
закономірностям навчання людини, оскільки навчальний процес 
відбувається в постійній та активній взаємодії учасників, де вони є 
рівнозначними та рівноправними суб’єктами навчання. 
Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання 
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життєвих ситуацій, використання рольових ігор, вирішення 
проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. 
Саме такі підходи ефективно сприяють формуванню навичок і 
вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери 
співробітництва, взаємодії, набуттю дocвiду вcтaнoвлeння 
кoнтaкту, взaємoзaлeжниx цiннicнo-змicтoвниx вiднocин зі cвiтoм 
(культуpoю, пpиpoдoю), людьми й caмим coбoю – дocвiд 
дiaлoгiчнoї пiзнaвaльнoї дiяльнocтi, coцiaльнo-мopaльниx 
кoмунiкaтивниx вiднocин і caмoпiзнaння [1; 2].  

Сучасні заклади дошкільної освіти потребують вихователя 
нового типу, фахівця з високим рівнем емоційної культури, 
спроможного швидко та адекватно реагувати на стрімкі зміни в 
суспільстві, корегувати власну професійну діяльність відповідно 
до соціальних вимог, здатного вирішувати соціально-психологічні 
суперечності.  

Тому в процесі професійної підготовки фахівців дошкільної 
освіти варто звернути увагу на формування низки якостей, умінь 
та здатностей, які в комплексі створюють емоційну культуру 
вихователя: усвідомлювати власні емоційні стани; розрізняти 
емоції інших; використовувати словник емоцій та форми їхнього 
прояву; розуміти переживання інших людей; вміння опановувати 
свої негативні переживання; бути емоційно адекватним (вміти 
приймати власні емоції); вдосконалювати власний емоційний 
досвід; відповідність поведінки особистісним і професійним 
потребам, професійним ситуаціям та виховним завданням тощо. 

Так, щоб сформувати в майбутніх вихователів емоційну 
культуру та здатність адекватно реагувати на навколишню 
дійсність, освітній процес має бути наповнений інтерактивними 
формами та методами навчання: дискусії, презентації, тренінги, 
ділові ігри, робота в малих групах, колективні вирішення творчих 
завдань, моделювання виховної діяльності та професійних 
ситуації тощо. Якщo фopми й мeтoди iнтepaктивнoгo нaвчaння 
зacтocoвуютьcя peгуляpнo, тo в студентів фopмуютьcя 
пpoдуктивнi пiдxoди дo oвoлoдiння iнфopмaцiєю, зникaє cтpax 
виcлoвити нeпpaвильнe пpипущeння i вcтaнoвлюютьcя дoвipливi 
вiднocини з виклaдaчeм. Саме тому застосування інтерактивних 
форм та методів навчання дає можливість створити відповідне 
емоційно-насичене середовище, що забезпечить формування 
особистісного емоційного досвіду студентів – майбутніх 
вихователів, розвиток їхніх емпатійних, інтерактивних, 
перцептивних та рефлексивних здібностей. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІКТ-ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ 
ДИСЦИПЛІН БУДІВЕЛЬНОГО ЦИКЛУ 

Борисенко М. В. 
Слов’янський енергобудівний фаховий коледж 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Останнім часом велика увага приділяється впровадженню 

інформаційних технологій у процес навчання студентів у закладах 
фахової передвищої освіти. Традиційна система освіти застаріла і 
вимагає значних нововведень. Вихід з ситуації може міститися у 
використанні комп’ютерних технологій в системі сучасної освіти. 

Розподіл часу на окремі частини заняття дасть тимчасову 
його структуру, тип. Якщо 100% часу заняття студенти працюють 
на комп’ютері – це не навчання. Якщо комп’ютер не 
використовується зовсім – це звичайне заняття. При частковому 
використанні комп’ютера виходить те, що називається 
комп’ютерним заняттям. Отже, комп’ютерне заняття 
характеризується, перш за все, інтенсивністю використання 
комп’ютера, яка може бути оцінена відсотком часу спілкування 
студентів із комп’ютером по відношенню до всього часу заняття. 

Комп’ютер може використовуватися на всіх етапах процесу 
навчання: при поясненні нового матеріалу, закріплення, 
повторення, систематизації та логічному впорядкуванню 
навчального матеріалу, тренажі, контролі засвоєння знань. 
Причому комп’ютер виступає в ролі засобу, а не суб’єкта 
навчальної діяльності, він помічник педагогу, а не його заміна.  

Сучасні інформаційні технології, які використовуються на 
заняттях, дозволяють включати будь-які мультимедійні об’єкти: 
графіку, звук, анімацію, презентацію, відео тощо. 

Відео та фотодокументи, схеми розміщені в електронних 
підручниках, неможливо використовувати на заняттях у 
предметних кабінетах, обладнаних одним комп’ютером та 
декількома демонстраційними моніторами – вони мають малий 
формат, а система захисту не дозволяє вилучити їх з 
електронного носія для збільшення на весь екран. Саме це є 
проблемним моментом у систематичному використанні ІКТ на 
заняттях з будівельних дисциплін.  

Тому вважаємо, що необхідно звернути увагу фахівців на 
створення не лише електронних підручників з будівельних 
дисциплін, а й електронних посібників  з невеликою кількістю 
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теоретичного матеріалу і можливістю демонстрації фото та 
відеоматеріалів на весь екран.  

В Україні вже є перші спроби створення електронних 
підручників із різних дисциплін, але до останнього часу 
можливості їхнього використання в навчально-виховному процесі 
досить обмежені, бо вони виконують лише інформативну функцію 
(діють за принципом звичайного електронного довідника). 

З’ясовано, що систематичне використання ПК на заняттях з 
«Організації будівельного виробництва» сприяє: підвищенню 
рівня використання наочності на занятті; покращенню 
продуктивності заняття; встановленню міжпредметних зв’язків з 
інформатикою та іншими науками; організації проєктної діяльності 
студентів щодо створення навчальних програм та електронних 
посібників з курсу під керівництвом викладачів інформатики та 
будівельних дисциплін; логічності подавання навчального 
матеріалу, що позитивно позначається на рівні знань студентів; 
зміні ставлення студентів до ПК як до захоплюючої іграшки; 
сприйманню його, як універсального інструмента для роботи в 
будь-якій галузі людської діяльності. 

У процесі навчання важлива не інформаційна технологія 
сама собою, а те, наскільки її використання сприяє досягненню 
освітніх цілей. Тому просто необхідно також розв’язати психолого-
педагогічні проблеми комп’ютерного навчання. 

Для оптимізації процесу навчання історії необхідне 
систематичне використання комп’ютерних технологій. Такі 
заняття, беззаперечно, вимагають від студентів організованості, 
швидкості мислення, уміння переключати увагу впродовж усього 
навчального часу. Ураховуючи, наскільки це важко для сучасної 
гіперактивного підлітка, необхідно ретельно продумувати хід 
навчального заняття, чітко розподіляти види діяльності студентів  
на різних етапах, щоб не перетворити заняття  на скупчення 
мультимедійних матеріалів, а студентів – на глядачів у кінотеатрі. 

Але використання мультимедійного комплексу як 
демонстраційного з великими можливостями – це лише перший 
крок. ІКТ дозволяє робити значно більше, зокрема – активізувати 
пізнавальну діяльність студентів. З використанням відомих 
методів проектної роботи можна залучити їх до створення під 
керуванням викладача різноманітних допоміжних матеріалів з 
дисциплін будівельного циклу, презентацій, тематичних добірок 
тощо. В ідеалі можна навіть доручати таким студентам створення 
мультимедійних посібників з будівництва, залучати їх до 
консультаційної і навіть викладацької діяльності, що є показником 
нового якісного рівня навчальних досягнень.  
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Для нас, викладачів, які свого часу вивчали традиційну 
класичну педагогіку, дидактику та методики, комп’ютерні 
технології стануть путівником із нововведень, які відбувалися в 
теорії та методиці навчання за останні роки. Ці нововведення 
відносять до такого типу освіти, яке ставить за мету реалізацію 
закладеного у студентах потенціалу, формування ключових 
компетенцій, необхідних для успішного життя та діяльності за 
обраним фахом.   

Необхідно також відзначити, що комп’ютерна технологія не 
тільки відкриває нові можливості перед викладачем спеціальних 
дисциплін під час проведення занять, дозволяючи зробити їх 
різноманітніше за формами, а й допомагає здійснити 
диференціацію та індивідуалізацію навчання, вибудувати 
індивідуальні освітні траєкторії для сильних і слабких студентів, 
здійснювати чіткий контроль у навчанні.  

Усе це свідчить про те, що правомірність упровадження 
інформаційних, зокрема комп’ютерних, технологій навчання в 
освітній процес дуже ефективна та результативна.  
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ДІЛОВА ГРА ЯК ОДИН З ЕФЕКТИВНИХ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ 

НАВЧАННЯ 
Голуб Т. Ю. 

Слов’янський енергобудівний фаховий коледж, 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Запровадження ділових ігор у навчальному процесі вирішує 
такі завдання: розвиває практичне мислення студентів, уміння 
аналізувати ситуацію, приймати конструктивні рішення; змістом 
ділових ігор є імітація умов певних ситуацій, її динаміки, а також 
діяльність і взаємовідносини зайнятих в цьому особистостей; 
виконуючи вимоги гри, її учасники переймають професійні норми 
спілкування.  

Ділова гра сьогодні – це імітація професійної діяльності. 
Характерні ознаки ділових ігор наступні: наявність проблеми, 
мети, завдань; скорочення масштабу часу; розподіл та 
розігрування ролей; наявність ситуацій, що послідовно 
розв’язуються, кількох ситуацій; кількох етапів гри; формування 
самостійних рішень студентів; наявність системи стимулювання; 
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врахування можливих перешкод; об’єктивність оцінки результатів 
гри; підбиття підсумків.  

Гра – це унікальний механізм акумуляції і передачі 
людиною набутого досвіду. У грі актуалізується, знаходить своє 
поведінкове виявлення активна позиція її учасників. Гра як метод 
побудови навчального процесу з метою освоєння соціальної 
реальності містить наступні компоненти: ігрові ролі і їх прийняття, 
побудова за визначеними правилами ігрової дії, моделювання 
ігрового процесу і емоційного напруження (технологія гри). 
Головним компонентом гри виступає роль і її сприйняття. 
Прийняття ролі здійснюється на когнітивному, емоційному і 
поведінковому рівнях. Вони реалізуються через присвоєння 
зовнішніх рис і норм поведінки, а також задач, притаманних ролі, 
її виконанню.  

У діловій грі поєднуються два різних принципи навчання: 
принцип моделювання майбутньої фахової діяльності і принцип 
проблемності. У діловій грі процес вирішення задачі є пошуковим, 
дослідницьким. Вимоги до навчальних ігрових задач зводяться до 
таких:  

– задача повинна бути актуальною, для її вирішення 
потрібні базові знання, уява і творчі здібності студентів.  

– задача повинна бути достатньо складною, але 
доступною для вирішення, вона повинна спонукати до 
використання наявних знань і пошуку нових принцип їх, фактів, 
методів вирішення.  

Повторне проведення однотипних ігор розвиває в студента 
потрібні навички. В даний час розробляються навчальні ділові ігри 
з проблемних ситуацій. Найбільш сприятливі умови для 
застосування навчальних ігор – завершальний етап академічного 
навчання, тому що студенти старших курсів уже мають 
визначений рівень знань і вміють самостійно працювати. 
Спеціалізація навчання відкриває нові можливості в плануванні та 
організації проблемної ситуацій при вирішенні навчальних задач. 
Можна будувати навчальні ігри з моделюванням пошуку рішення 
комплексних задач студентами різноманітних фахів. 
Використання ділових ігор при вивченні іноземної мови, зокрема, 
сприяє розвитку комунікативної компетенції та самої особистості 
майбутнього фахівця.  

У центрі ігрового моделювання майбутньої фахової 
діяльності надається побудова імітаційної моделі, що одночасно 
втілює найбільш характерні ознаки і властивості реального 
об’єкта і найбільш повно відображає істотні сторони 
досліджуваних дисциплін. Діяльність викладача в навчальній грі 
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зводиться до її координування, організації і керівництва. Мета 
ігрової діяльності студентів триєдина: одержання знань і навичок 
для майбутньої фахової роботи; оцінка себе в ролі, що 
виконується; перемога в змаганні.  

За наявними на сьогоднішній день класифікаціями 
дидактична гра належить до типу штучних ігор, до класу 
результативних і є видом імітаційних ігор. Імітаційні ігри являють 
собою імітації реальних моделей (об’єкт гри), а також реальної 
діяльності (предмет гри) в активних системах. Дидактична 
імітаційна гра – це імітація реальної системи навчального процесу 
(або окремих його циклів) з урахуванням особливостей діяльності 
навчальних процесів. Дидактична гра передбачає чітку 
педагогічну спрямованість ігрової діяльності на досягнення мети 
навчання і виховання. Гра має свою мету, засоби її досягнення, 
свій процес проходження. Цілі будь-якої гри визначаються її 
двоїстим характером: з одного боку, учасники гри поставлені 
перед необхідністю діяти відповідно до вимог реальної ситуації, з 
іншого боку – вони повинні реалізувати ігрові функції. Мистецтво 
учня полягає в умінні опановувати навичками двопланового 
поводження.  

Ігрові дії визначаються цільовим аспектом гри. Вони можуть 
задаватись по-різному: сценарієм, ведучим гри, нормативними 
документами або ж формуються самими гравцями відповідно до 
їх власного баченням ситуації і поставленими перед ними цілями. 
Організація та проведення ділової гри – дуже тривалий і 
трудомісткий процес. Він полягає у створенні ігрової імітаційної 
моделі, визначенні мети, предмета гри та етапів її проведення, 
створенні сценарію, графічної моделі взаємодії учасників, 
визначенні правил гри та системи оцінювання учасників. 
Організатори гри можуть витратити багато часу на втілення її в 
навчальний процес, але варто байдуже поставитись до основних 
її виконавців, не врахувати їх індивідуальні особливості, погляди 
на свою майбутню професійну діяльність, взаємостосунки 
студентів у групі і гра перестає бути грою.  

Успіх уроків-ігор залежить від правильного вибору потрібної 
форми гри з відповідної тематики, що вивчається, правильного 
відбору завдань, від чіткого добору завдань, розподілу обов’язків 
між учнями з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей.  
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СУЧАСНЕ ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ ІНФОРМАТИКИ  В УМОВАХ 
РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Гордєєв В. К. 
Слов’янський енергобудівний фаховий коледж 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Сучасне викладання викладачами дисциплін у коледжі 

стикається з проблемою зниження інтересу студентів до вивчення 
предметів. Перед педагогом ставиться завдання – пробудити 
інтерес, щоб не відштовхнути дітей складністю предмета, 
особливо на початковому етапі вивчення певного курсу. 

Якщо звертатися до джерел поняття «технологія» [1], то ми 
повинні зафіксувати, що воно походить із двох грецьких слів – 
мистецтво, майстерність і слово, навчання. Таким чином, 
технологію можна визначити як усвідомлене практичне 
мистецтво, усвідомлена майстерність. 

Технології – комплекс наукових та інженерних знань, 
втілених в способах і засобах праці, наборах матеріально-речових 
факторів виробництва, видах їх поєднання для створення певного 
продукту або послуги [1]. 

Технологія навчання – це шлях освоєння конкретного 
навчального матеріалу в межах предмета, теми, питання [1]. 

Технологія навчання як упорядкована сукупність і 
послідовність методів і процесів забезпечує реалізацію 
дидактичного проекту і досягнення діагностованого результату. 
До основних характеристик технологій навчання належать 
системність, науковість, концептуальність, відтворюваність, 
діагностичність, ефективність, умотивованість, алгоритмічність, 
інформаційність. Для моделювання технологи навчання важлива 
постановка цілей і цільова орієнтація навчання. До основних 
технологій навчання належать: технологія проблемного і 
диференційованого навчання, технологія інтенсифікації та 
індивідуалізації навчання, технологія програмованого навчання, 
інформаційна технологія, технологія розвивального навчання, 
кредитно-трансферна система організації навчання. 

Я використовую у своїй багаторічній практиці технології 
інтерактивного навчання та інформаційні технології.  

Інтерактивне навчання найбільше відповідає особистісно-
орієнтованому підходу до навчання. Моделюються реальні 
життєві ситуації, пропонуються проблеми для спільного 
розв’язання, застосовуються рольові ігри. 

Формування в студентів основних пізнавальних і 
громадянських умінь, а також навичок і зразків поведінки в 
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суспільстві. Розвиток ініціативи, незалежності, уяви, 
самодисципліни, співпраці з іншими студентами. 

Сучасна методика має багатий арсенал прийомів 
інтерактивного навчання від найпростіших («Робота в парах», 
«Карусель», «Мікрофон») до складних («Мозаїка», «Мозковий 
штурм», «Аналіз ситуації»), а також імітаційні ігри, дискусії, дебати 
тощо. 

Використання інтерактивних технологій не самоціль, а 
засоби створення атмосфери доброзичливості й порозуміння, 
зняття з душі дитини почуття страху, зробити її розкутою, навіяти 
впевненість у своїх силах, налаштувати на успіх, виявити здібність 
до творчості. 

Систематичне засвоєння інноваційних форм роботи дасть 
змогу викладачеві успішно розв’язати порушені проблеми. Для 
цього треба: визначити рівень підготовленості групи студентів до 
сприйняття тієї чи іншої технології; провести достатню попередню 
підготовку; забезпечити послідовність в освоєнні студентами 
певних прийомів роботи; дати студентам інструктивні матеріали. 
Все це допоможе викладачеві розширювати освітньо-виховну 
діяльність у коледжі, застосовуючи у навчальній та у позаурочній 
діяльності інформаційно-комунікаційні технології [2]. 

Комп’ютерні технології на заняттях з основ інформатики 
передбачають: використання мультимедіа-технологій при 
вивченні навчального матеріалу; інтенсивне використання 
комп’ютерів як інструмент повсякденної навчальної роботи 
студентів і педагогів; зміна змісту навчання математики; 
реалізація міжпредметних зв’язків математики з іншими 
навчальними предметами; розробку методів самостійної 
пошукової та дослідницької роботи студентів у ході виконання 
навчальних телекомунікаційних проєктів; навчання студентів 
методом колективного рішення проблем; пошук та обробка 
інформації в рамках досліджуваного матеріалу з використанням 
Інтернет; використання електронних таблиць для вирішення 
завдань; проведення віртуальних практикумів і лабораторних 
робіт; підготовку викладачів до роботи з новим змістом, новими 
методами та організаційними формами навчання. 

Комп’ютерна комунікація дозволяє отримати доступ до 
практично необмежених масивів інформації, що зберігається в 
централізованих банках даних. Це дає можливість при організації 
навчального процесу спиратися на весь запас знань, доступних 
жителю «інформаційного суспільства». 

Комп’ютерні засоби навчання називають інтерактивними, 
так як вони мають здатність «відгукуватися» на дії студента і 
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викладача, «вступати» з ними в діалог, що і становить головну 
особливість методик комп’ютерного навчання [2]. Абсолютно 
унікальні можливості для діалогу дитини з наукою і культурою, 
інтерактивне спілкування надає Всесвітня комп’ютерна мережа – 
Internet. 

Оснащення коледжів комп’ютерами дає можливість 
використовувати майже на усіх заняттях комп’ютерні технології. 
Вони використовуються як спосіб діагностування знань студентів, 
засіб навчання, джерело інформації, як тренінговий пристрій. Без 
комп’ютера тепер обходиться рідкісне заняття з основ 
інформатики, а, отже, я вважаю, що інформаційні технології 
підвищують інформативність моїх занять, ефективність навчання, 
надають заняттям з основ інформатики динамізм і виразність.  

Література 
1. Дибкова Л. М. Інформатика і комп’ютерна техніка. Київ : 
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ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ В КОЛЕДЖІ ЯК ШЛЯХ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 
СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

Гордєєва І. В. 
Слов’янський енергобудівний фаховий коледж 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Профільне навчання в закладі фахової передвищої освіти 

(ЗФПО) є не лише  вимогою часу, а й основним чинником високого 
рівня адаптації студентів до цілей розвитку суспільства, шляхом 
реалізації особистісно-зорієнтованої стратегії освіти, запорукою 
економічного розвитку нашої держави.  

Сьогодні впровадження профільного навчання є одним із 
пріоритетних напрямків розвитку освіти України і профільне 
навчання у ЗФПО ґрунтується на таких принципах: 

– диференціації (розподіл студентів за рівнем освітньої 
підготовки,  інтересами, потребами, здібностями, нахилами); 

– варіативності, альтернативності, доступності (освітніх 
програм, технологій навчання і навчально-методичного 
забезпечення); 

– наступності та неперервності (між допрофільною 
підготовкою та профільним навчанням, професійною 
підготовкою);  

– гнучкості (змісту і форм організації профільного 
навчання, зокрема дистанційного; забезпечення можливості зміни 
профілю); 
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– діагностико-прогностичної реалізованості (виявлення 
здібностей студентів для їхньої обґрунтованої орієнтації на 
профіль навчання) тощо. 

У зв’язку з останніми змінами в сучасній освіті та суспільстві 
чомусь поширюється негативне ставлення до освіти і педагогів 
загалом. На нашу думку, засоби масової інформації також 
сприяють цьому. Часто у випусках телевізійних новин на багатьох 
каналах фігурує негативний образ чи дія, пов’язані з освітнім 
закладом. Населення починає шукати порятунку і заможні батьки 
переводять своїх дітей до престижних навчальних закладів, де 
зменшується ризик некваліфікованого надання педагогічних та 
освітніх послуг.  

Усі розуміють, що якісній показник в освіті кожного року 
зменшується за відсутності кваліфікованих та інтегрованих 
фахівців. Як наслідок, в освіті альтернативи немає, а викладач, 
який захоче вижити на невелику заробітну платню в майбутньому, 
повинен продовжувати самовдосконалюватись, підвищувати 
щодня свою здатність якісно навчати й виховувати.  

Наразі в технікумі відсутній відповідний фахівець – 
практичний психолог, який, використовуючи відповідний 
психологічний інструментарій (методики, анкети, тести, 
опитувальники), здійснював би діагностику профільних інтересів 
абітурієнтів та сприяв би на її підставі, зокрема, формуванню 
профільних груп, визначенню профорієнтації майбутніх студентів і 
ці обов’язки безпосередньо лягають на плечі викладачів, 
завідувачів відділень і класних керівників.  

За цих умов під час проведення профорієнтаційної роботи 
я, як не лише викладачка, а й голова профспілкової організації 
нашого навчального закладу, рекомендую і абітурієнтам, і їх 
батькам ознайомитись з чинниками вибору професії та кроками 
до виваженого рішення щодо майбутньої професії на нашому 
сайті, у рекламі, відеоматеріалах, під час безпосереднього 
спілкування з викладачами та адміністрацією на днях відкритих 
дверей у нашому навчальному закладі тощо.   

Доцільним є проведення анкетування серед батьків, 
абітурієнтів, викладачів з метою коригування навчально-
виховного процесу за обраними профілями, систематизувати 
результати анкетування та оприлюднити результати на сайті 
закладу.  

Під час нашого першого знайомства зі студентами нового 
набору у вересні, я наголошую батькам про постійний контроль та 
співпрацю з класними керівниками та завідувачами відділень, про 
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додаткові безкоштовні заняття та гуртки для студентів у нашому 
навчальному закладі за обраним профілем навчання. 

Тенденції розвитку сучасної освіти та закони ринку 
зумовлюють необхідність розробки нових підходів до освіти та 
конкурентоспроможності майбутніх фахівців. Тривалий час 
суспільство вважало, що кращою є школа, де дають якісні знання. 
Сьогодні думка дещо інша: школа повинна навчити дитину 
навчатися впродовж всього життя, а вже заклади фахової 
передвищої освіти мають за мету виробити у своїх студентів 
навички до самонавчання, самовизначення та 
самовдосконалення, забезпечити практичну спрямованість 
отриманих студентами знань і їх засвоєння як фундаменту 
життєвої поведінки, оскільки, саме завдяки цьому, студенти – 
випускники ЗФПО мають беззаперечні шанси вдало 
самореалізуватися в дорослому житті.  
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Леонтьєв К. О. 
Слов’янський енергобудівний фаховий коледж 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Одним із пріоритетних напрямів програми модернізації 

загальноосвітньої і вищої школи визнане дистанційне навчання. У 
сучасних умовах існує потреба отримання вищої освіти 
дистанційно, що викликано необхідністю навчатися без відриву 
від виробництва, отримання освіти людьми з обмеженими 
можливостями та тими, що перебувають за кордоном або в місцях 
позбавлення волі. Таку можливість надає дистанційне навчання, 
яке здійснюється завдяки інформаційно-освітнім технологіям і 
системам комунікації.  

Дистанційна форма навчання має низку беззаперечних 
переваг. Зокрема, здобувач вищої освіти може навчатися в 
зручний для нього час, звичному оточення та у відносно 
автономному темпі. Варто врахувати також і нижчу вартість такого 
навчання, оскільки відпадає потреба в оренді приміщень, оплаті 
значної кількості персоналу та економію часу. 

Дистанційна освіта – це форма навчання, рівноцінна з 
очною, вечірньою, заочною та екстернатом, що реалізується, в 
основному за технологіями дистанційного навчання. 
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Характерними рисами такого навчання є: 
– гнучкість – студенти, що одержують дистанційну освіту, 

в основному, не ведуть регулярних занять, а навчаються у 
зручний для себе час та у зручному місці; 

– модульність – в основу програми дистанційної освіти 
покладається модульний принцип;  

– паралельність – навчання здійснюється одночасно з 
професійною діяльністю (або з навчанням за іншим напрямком), 
тобто без відриву від виробництва або іншого виду діяльності; 

– велика аудиторія – одночасне звернення до багатьох 
джерел навчальної інформації великої кількості студентів та 
слухачів, спілкування за допомогою телекомунікаційного зв’язку 
студентів між собою та з викладачами; 

– економічність – ефективне використання навчальних 
площ та технічних засобів, концентроване і уніфіковане подання 
інформації, використання і розвиток комп’ютерного моделювання 
повинні призвести до зниження витрат на підготовку фахівців; 

– технологічність – використання в навчальному процесі 
нових досягнень інформаційних технологій, які сприяють 
входженню людини у світовий інформаційний простір. 

Інформаційні технології є важливим інструментом 
покращення якості освіти, оскільки дозволяють необмежено 
розширити доступ до інформації, урізноманітнюють технології, 
тощо. Застосування інформаційних технологій докорінно змінює 
роль і місце викладача та студента в системі «викладач – 
інформаційна система – студент». Інформаційні навчальні 
технології – це не просто зв’язна ланка між викладачем та 
студентом, вони сприяють особистісно зорієнтованому підходу в 
навчанні. 

За умови дистанційного навчання активна роль викладача 
не зменшується, оскільки він має визначити рівень знань 
здобувача, та прийняти рішення щодо коригування програми 
навчання з тим, щоб домогтися найкращого засвоєння пройденого 
матеріалу. За потреби студент може отримати консультативну 
допомогу викладача, спілкуючись з ним в онлайн режимі, 
безпосередньо використовуючи інтернет як засіб зв’язку.  

Досвід використання дистанційної форми навчання виявив 
іще одну особливість, а саме – велике навантаження на зір у 
зв’язку з необхідністю тривалий час перебувати за комп’ютером. 
Тому, застосовуючи дистанційну форму навчання потрібно 
урізноманітнювати її види.  

Найбільш поширеними є такі види дистанційних технологій:  
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– чат-заняття, які проводяться синхронно, коли всі 
учасники мають одночасний доступ до чату;  

– вебзаняття, або дистанційні лекції, конференції, 
семінари, ділові ігри, лабораторні роботи, практикуми та інші 
форми навчальних занять, що проводяться за допомогою засобів 
телекомунікацій та інших можливостей інтернету;  

– телеконференції, що проводяться, на основі списків 
розсилки з використанням електронної пошти. Для навчальних 
телеконференцій характерно досягнення освітніх завдань. 

Система дистанційної освіти має ряд переваг і значно 
розширює коло потенційних студентів. Одержати освіту 
дистанційно має можливість молодь, яка не може поєднувати 
навчання з роботою або проживає у віддаленій від обласних 
центрів місцевості; військовослужбовці; домогосподарки; 
керівники; бізнесмени або студенти, що бажають паралельно 
одержати освіту. Дистанційна форма навчання підходить майже 
всім, тому що дає можливість гармонійно поєднувати навчання та 
повсякденне життя. 

У наш час дистанційне навчання стає одним із пріоритетних 
напрямів діяльності багатьох ЗВО. 

Основними видами навчальних занять під час 
дистанційного навчання в процесі кредитно-модульного навчання 
є лекція, семінар, практичні заняття, лабораторні заняття, 
консультації. Усі названі види занять ґрунтуються на 
самостійному вивченні навчального матеріалу. Самостійне 
вивчення передбачає використання навчальних дистанційних 
курсів, які студент отримує через Інтернет або на іншому носії 
інформації. 

На лекції в системі дистанційного навчання студенти 
отримують аудіовізуальну інформацію лекційного матеріалу через 
засоби телекомунікаційного зв’язку. Семінарське заняття також 
проводиться в синхронному режимі з використанням 
телекомунікаційної мережі. Результати виконання практичних та 
лабораторних завдань надсилаються студентами електронною 
поштою. 

Дуже важливим у дистанційній системі навчання є 
проведення консультацій, де студенти дистанційно отримують 
відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення 
певних теоретичних положень та аспектів їх застосування. 

Для дистанційної форми навчання в школі повинна бути 
підготовлена наукова – методична база, робочі навчальні плани із 
годинами на дистанційні курси та факультативи, проведена 
велика підготовча та організаційна робота. Як в кожній новій 
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справі на шляху впровадження ДН в закладах середньої освіти є 
багато труднощів: 

– відсутність досвіду роботи в даному напрямку; 
– відсутність достатньої нормативно-правої та науково-

методичної бази; 
– необхідність психологічної підготовки всіх учасників 

навчально-виховного процесу до запровадження та використання 
такої інновації; 

– невизначеність чітких розмежувань розподілу 
навчального часу на очне та дистанційне навчання; 

– відсутність системи підготовки викладачів до 
використання та запровадження дистанційного навчання в ЗВО; 

– недостатній рівень володіння комп’ютерною технікою, 
навичками роботи в Інтернеті, використання інтерактивних 
технологій навчання; 

– не сформованість навичок самоосвіти, саморозвитку, 
саморегуляції, професійної рефлексії. 

Отже, підводячи підсумки, слід ще раз відзначити, що 
створення системи дистанційної освіти в Україні забезпечить: 

– розширення кола споживачів освітніх послуг; 
– підвищення якості навчання слухачів, студентів 

незалежно від їхнього місцезнаходження; 
– реалізацію системи безперервної освіти «через все 

життя»; 
– індивідуалізацію навчання при масовості освіти. 
Саме на ці перспективи вказує Концепція розвитку 

дистанційної освіти в Україні. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 
З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

Леонтьєва І. Є. 
Слов’янський енергобудівний фаховий коледж 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Реформування національної системи освіти України, 

сучасні інтеграційні наміри входження нашої держави в 
Європейський освітній простір зводять проблему розвитку 
особистості в ранг пріоритетних завдань. Педагогічна інноватика 
знаходиться в постійному пошуку, впровадженні нових, 
максимально ефективних технологій навчання і виховання, 
результатом яких має бути формування активної творчої 
особистості. 

Інноваціями можуть бути удосконалені нові освітні 
дидактичні моделі, зміст освіти, освітні технології, методи, форми, 
засоби навчання і виховання, розвитку особистості, педагогічні 
прийоми, системи управління та забезпечення діяльності 
навчальних закладів. Сучасні вимоги до рівня професійної 
підготовки студентів на перший план висувають потреби 
формування творчої, активної, відповідальної і самостійної 
особистості майбутнього кваліфікованого робітника, 
конкурентоспроможного на ринку праці.  

Потік інформації в сучасному світі вимагає застосування 
таких методів навчання, які дозволили б ефективно передавати 
доволі великий обсяг знань, забезпечили високий рівень 
оволодіння матеріалом, який вивчається. Сьогодні основні 
методичні інновації пов’язані з використанням активних, або як їх 
ще називають інтерактивних, методів навчання. Суть 
інтерактивного навчання полягає у тому, що навчальний процес 
відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх студентів, 
в ході якого вони навчаються критично мислити, вирішувати 
складні проблеми на основі аналізу обставин і відповідної 
інформації, враховувати альтернативні думки, приймати 
продумані рішення, брати участь у дискусіях, спілкуватись з 
іншими людьми. 

Світовий і українській досвід показує, що навчання 
майбутніх працівників безпечним прийомам роботи, вимогам 
охорони праці, надання першої допомоги потерпілим на 
виробництві є ефективним інструментом зниження виробничого 
травматизму та професійних захворювань. 

У даному контексті вдосконалення навчання охороні праці 
за допомогою впровадження в навчальний процес інноваційних 
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освітніх технологій продовжує залишатися актуальним напрямком 
діяльності закладів освіти. 

Головне завдання навчання охорони праці – виявлення і 
подолання психологічних станів, що ускладнюють адекватне 
реагування людини на небезпечні та аварійні ситуації, 
формування мотивації та навичок безпечної поведінки на 
робочому місці. 

Навчанню з охорони праці надається особливе значення. 
Однак під час трудової діяльності людині притаманно не зовсім 
серйозне відношення до питань безпеки, процес відбувається в 
основному формально, тому належного ефекту не досягає. Щоб 
урізноманітнити сприйняття знань людини та підвищити 
самосвідомість, в процесі навчання необхідно застосовувати різні 
методи навчання. 

Упровадження психолого-педагогічних інновацій у сферу 
навчання з охорони праці можливо при виконанні ряду 
підготовчих робіт: 

– розробки інноваційних технологій з прив’язкою їх до 
конкретних тем з питань охорони праці; 

– забезпечення варіативності змістовної частини 
навчання охорони праці відповідно до запитів різних груп 
слухачів; 

– введення диференційованого підходу до навчання 
охорони праці його ступеня його підготовки; 

– удосконалення матеріально-технічної бази; 
– розробки та впровадження системи мотивації 

викладачів, стимулюючої їх до впровадження інноваційних форм 
навчання з охорони праці; 

– подальшого вдосконалення нормативно-правової бази, 
що регламентує навчання охорони праці; 

– розробки та впровадження (з систематичним 
проведенням моніторингу) системи оцінки ефективності навчання 
охорони праці. 

У сучасних умовах значення застосування інновацій у 
навчанні охорони праці зростає, оскільки: 

– прийняття рішень, особливо в небезпечних і 
надзвичайних ситуаціях, стає все більш складною діяльністю: 
інтенсифікуються виробничі та соціальні процеси, зростає ризик 
непередбачених наслідків; 

– постійно збільшується різноманітність професійних 
ризиків, складність управління ними; 

– особливої значимості набуває виховання у працівників 
особистої відповідальності за дотримання норм безпечної праці. 
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Усе це робить необхідним пошук нових підходів до 
навчання охорони праці, яке повинно опиратися не на трансляцію 
готових знань, а на створення умов для інноваційної пізнавальної 
діяльності на основі наявного досвіду. 

Серед інноваційних технологій, що доцільно 
використовувати під час викладання основ охорони праці можна 
виділити: метод проєктів, дидактичні ігри, інтерактивні методи 
навчання, диспути, круглі столи, кейс-методики, метод портфоліо 
тощо. 

Однією з інтерактивних технологій навчання є ситуаційна 
методика (аналіз ситуацій, метод case-study). Суть методу 
полягає у використанні конкретних випадків (ситуацій, історій, 
тексти яких називаються "кейсом") для спільного аналізу, 
обговорення або вироблення рішень студентами з певного 
розділу навчання дисципліни. Цінність кейс-методу полягає в 
тому, що він одночасно відображає не тільки практичну проблему, 
а й актуалізує певний комплекс знань, який необхідно засвоїти 
при вирішенні цієї проблеми, а також вдало суміщає навчальну, 
аналітичну і виховну діяльність, що безумовно є діяльним і 
ефективним в реалізації сучасних завдань системи освіти. 

Дидактичне значення застосування ситуаційної методики 
навчання полягає у: 

– використанні принципів проблемного навчання, 
принципу органічного поєднання теорії і практики, отримання 
можливості для розвитку фахової майстерності, організації знань 
за минулим досвідом, який підкріплено теорією; 

– урізноманітнення самостійної роботи студентів; 
– поєднанні застосування різних методів, прийомів та 

створенні нових методик на основі ситуаційної; 
– розробці індивідуальних технологій до певної 

навчальної теми; 
– активізації творчого потенціалу студентів та 

навчального процесу загалом; 
– наданні учасникам можливості робити узагальнення, 

застосовуючи для цього теоретичні знання; 
– наданні майбутнім спеціалістам певної динамічності, 

здатності діяти результативно у нестандартних ситуаціях тощо. 
Розробляючи ситуаційні завдання необхідно враховувати 

специфіку навчального матеріалу. З огляду на це, очевидно, що 
не до кожної теми можна буде створити ситуаційне завдання. 
Ситуаційна методика – потужний і ефективний, проте не 
універсальний інструмент навчальної технології. Ним не слід 
повністю заміняти інші методи навчання. Ситуаційні вправи 
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необхідно використовувати поряд із традиційними навчальними 
методиками. 

Проблемна ситуація може бути висвітлена як при вивчені 
нової теми у викладенні теоретичного матеріалу, так і може 
використовуватися з метою закріплення отриманих знань, 
узагальнення та систематизації матеріалу. 

Отже, використання ситуаційних методик на заняттях 
охорони праці у навчальних закладах є одним із ефективних та 
дієвих засобів формування творчої, активної особистості 
майбутнього кваліфікованого робітника, якого потребує ринок 
праці в сучасних соціально-економічних умовах. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ 

У КОЛЕДЖІ 
Луньов І. В. 

Слов’янський енергобудівний фаховий коледж 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

У сучасних умовах реформування системи освіти в Україні 
постає проблема підвищення якості освітнього процесу. 
Спільнотою регулярно підіймаються питання гуманізації освіти, її 
спрямованості на диференційний підхід у навчанні, з урахуванням 
індивідуальних особливостей кожної особистості, її потенціалу. З 
цією метою повинні бути створенні сприятливі умови впродовж 
усього навчально-виховного процесу.  

При цьому слід відзначити, що заклад вищої чи фахової 
передвищої  освіти суттєво відрізняється від школи змістом 
навчання і виховання, зміною їх форм. Система педагогічного 
спілкування у ЗВО в ланці «викладач – студент» якісно 
відрізняється від шкільного самим фактом їхнього приєднання до 
загальної професії, а це значною мірою сприяє зняттю вікового 
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бар’єру, що заважає плідній спільній діяльності викладачів та 
студентів. Основна функція такого закладу освіти – формування 
особи фахівця. І саме цій меті має бути підпорядковане 
спілкування викладачів та студентів.  

Якість підготовки будь-якого фахівця в сучасних умовах 
визначається не тільки рівнем його знань, але й професійними 
вміннями, що дозволяють йому творчо вирішувати виникаючі 
проблеми, активно взаємодіяти з людьми на основі встановлення  
суб’єктних відносин. Система освіти у виші з навчання фахівців 
повинна володіти широким набором засобів, що забезпечують 
розвиток умінь. Одним з найбільш важливих моментів у цьому є 
та взаємодія, що складається між викладачем і студентом: беручи 
суб’єкті відносини і будучи їх активним учасником, студент 
починає сприймати реалізовані способи спілкування як норму, як 
свій індивідуальний вибір.  

Педагогічна взаємодія в системі «викладач-студент» 
представляє собою систему взаємних впливів суб’єктів, 
включених в спільну діяльність на основі загальних цілей 
професійної освіти. Подібна взаємодія має велике принципове 
значення з точки зору аксіологічної складової, оскільки це 
взаємодія між викладачем і студентом впливає на формування 
системи цінностей майбутнього фахівця, таких як людина, істина, 
освіта, професія та інші. 

У педагогічній психології процес взаємодії розглядають як 
цілеспрямований взаємообмін та взаємозбагачення змістом 
діяльності, досвідом, емоціями, установками. У ході педагогічної 
взаємодії відбувається обмін інформацією, пізнання особистості 
студентів та самопізнання, здійснення виховних впливів, 
створення оптимальних умов для розвитку мотивації навчання 
студентів і забезпечення творчого характеру їх навчальної 
діяльності. 

Є. Коротаєва та І. Андрощук підкреслюють важливість 
педагогічної взаємодії як необхідної умови підвищення 
ефективності всього навчального процесу.  

Насамперед наявність педагогічної взаємодії передбачає 
поєднання педагогічного впливу і власної активності студентів. 
Мова йде також про побудування довірливого спілкування 
учасників навчального процесу: відносини співпраці і 
взаємодопомоги, співпереживання в радості пізнання, співучасть у 
вирішенні проблемних питань і розв’язання пізнавальних завдань. 

Вища та фахова передвища освіти створюються 
процедурами взаємодії учасників освітнього процесу, кожен з яких 
одночасно виступає і як суб’єкт, який переслідує загальні цілі, і як 



123 

об’єкт орієнтації для інших індивідів. Взаємодія спільнот студентів 
і викладачів – результат взаємоузгоджених одиничних дій, що 
включають індивіда (групу індивідів), цілі діяльності, соціальну 
ситуацію, представлену засобами навчання і атмосферою, норми 
і цінності, за допомогою яких визначається якість освіти у закладі 
освіти. 

Піднімаючи проблему оптимізації педагогічної взаємодії, 
слід розглянути також відповідні форми організації навчального 
процесу, які сприятимуть розгортанню такої інтерактивної 
взаємодії. Серед таких методів ми можемо визначити евристичну 
бесіду, метод «круглого столу» і навіть деякі лекційні форми, не 
дивлячись не те, що традиційно вони мають, як правило, 
монологічний характер. 

При створенні взаємодії викладача зі студентом необхідно 
орієнтуватися на підвищення активності студентів, встановлення з 
ними зворотного зв’язку, створення доброзичливої атмосфери 
спільного вирішення поставлених завдань, посилення 
авторитетності джерела інформації.  

Узагалі педагогічне спілкування – специфічна форма 
спілкування, яка має свої особливості, і в той же час підкоряється 
загальним психологічним закономірностям, властивим 
спілкуванню як формі взаємодії людини з іншими людьми. 
Особливе місце в педагогічному спілкуванні надається контакту, 
особливому стану єднання педагога та студентів, який 
характеризується взаєморозумінням, співпереживанням, 
готовністю до взаємодії. Важливо відмітити, що дослідження у 
психолого-педагогічній практиці, переконливо свідчать про те, що 
вихованці нерідко прагнуть (як правило, несвідомо) поширити 
спілкування з викладачем зі сфери ділових взаємин у сферу 
особистісної взаємодії. Тому дуже важливо в процесі педагогічної 
взаємодії викладача встановити контакт зі студентською 
аудиторією, ознаками якого є: взаємне особисте сприйняття 
викладача і студентів, відкритість у стосунках і відвертість у 
висловлюваннях; згода з головними змістовими положеннями 
взаємодії: сприйняття думок педагога та студентів, як значущих, 
розвиток їх у подальшому спілкуванні; єдність оцінних суджень; 
наявність емоційного резонансу; збереження інтересу до 
подальшої взаємодії; високий рівень контакту очей у бесіді; 
конгруентність (узгодженість поз, міміки та інтонації у спілкуванні). 

Щоб професійно-педагогічне спілкування було ефективним, 
викладачеві треба оволодіти психолого-педагогічною культурою 
спілкування, що відповідає принципу гуманізму, а саме:  
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– знати психологію студентського віку та психологічні 
особливості конкретної аудиторії; 

– об’єктивно оцінювати поведінкові реакції, комунікативну 
активність окремих студентів, адекватно емоційно відгукуватися 
на них; 

– уміти швидко організувати аудиторію і привернути її 
увагу до змісту заняття (прийоми самопрезентації, публічного 
виступу), залучати до активної навчальної роботи всіх студентів; 

– вибирати такий спосіб своєї професійної поведінки, 
який найкраще відповідав би психологічним особливостям і 
психічному стану студентів; 

– володіти прийомами стимулювання інтелектуальної 
ініціативи й пізнавальної активності студентів, умінням 
організовувати діалогічну взаємодію; 

– своєчасно коригувати свій комунікативний задум 
відповідно до реальних умов педагогічної взаємодії; 

– аналізувати процес педагогічного спілкування, 
встановлювати співвідношення мети, засобів і результатів 
комунікативної взаємодії. 

Крім того, викладачам необхідно вміти обирати ефективні 
стилі педагогічного спілкування та мати чітку педагогічну позицію. 
Серед стилів педагогічного спілкування, за дослідженням 
психолога В.  Кан-Калик [4, c. 96–110], найбільш ефективними є 
спілкування з урахуванням високих професійних установок 
педагога, його ставлення до педагогічної діяльності в цілому; 
спілкування з урахуванням дружнього ставлення, яке передбачає 
захопленість спільною справою (у ньому педагог виконує роль 
наставника, старшого товариша, учасника спільної навчальної 
діяльності, однак при цьому слід уникати панібратства). 

Щодо педагогічної позиції викладача, відомо, що в ній 
поєднується його професійна свідомість і професійна діяльність. 
Але одночасно це також особистісно-суб’єктивна позиція, тобто 
викладач вступає в міжособистісні стосунки зі студентом.  

Як висновок, зазначимо, що взаємодія «викладач – 
студент» є одним з основних у всьому соціально-педагогічному 
процесі. І основними особливостями взаємодії викладачів та 
студентів у закладах вищої та фахової передвищої освіти є 
орієнтація системи педагогічного спілкування на дорослу людину 
з розвиненою самосвідомістю; формування духу корпоративності, 
колегіальності, професійної спільності з педагогом; використання 
професійного інтересу студентів як чинника управління 
вихованням і навчанням і як основи педагогічної і виховної 
роботи. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ РОБОЧИХ АРКУШІВ У 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
Макогон А. П. 

Слов’янський енергобудівний фаховий коледж 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Розгляд цього питання слід почати із з’ясування сутності 
педагогічних категорій: «навчання» і «процес навчання». Іноді їх 
розглядають як тотожні поняття. Але це не завжди так. Поняття 
«навчання» визначає явище, тоді як поняття «процес навчання» 
(або «навчальний процес») – це розвиток процесу в часі і 
просторі, послідовна зміна його етапів. 

Довгий час під процесом навчання в основному розумілося 
тільки викладання, тобто діяльність викладача. Згодом більш 
широкий зміст стали вкладати в це поняття, приділивши особливу 
увагу діяльності студентів. 

Процес навчання – складний процес об’єктивної дійсності. 
Він включає в себе велику кількість різноманітних зав’язків і 
відносин безлічі чинників різного порядку і різної природи. Тому 
важко дати повне і всебічне його визначення.  

Ю. Бабанський (радянський педагог, академік) вважає: 
«Процес навчання – це цілеспрямована взаємодія викладача і 
учнів, в ході якого вирішуються завдання освіти учнів» [1]. 

Більш ємне визначення даного поняття дає І. Підласий: 
«Процес навчання – це спеціально організований 
цілеспрямований і керований процес взаємодії вчителів і учнів, 
спрямований на засвоєння знань, умінь, навичок, формування 
світогляду, розвиток розумових сил і потенційних можливостей 
учнів, закріплення навичок самоосвіти відповідно до поставлених 
цілей» [2]. 

З усього сказаного можна зробити висновок, що процес 
навчання – це цілеспрямований процес взаємодії викладачів і 
студентів, в ході якого здійснюються освіта, виховання і розвиток 
студентів. 

Процес навчання носить двосторонній характер. Він 
включає в себе дві органічно взаємопов’язані діяльності: 
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викладання – навчальна діяльність педагога по організації 
засвоєння навчального матеріалу і вчення – діяльність студентів 
по засвоєнню знань. Сполучною ланкою між ними служить зміст 
освіти, що опосередковує спільну діяльність. 

В основі навчання лежать знання, вміння і навички, що 
представляють для викладача базові компоненти змісту даного 
процесу і сприймаються студентами як продуктів засвоєння. 

Найважливішим елементом навчання є мотиви, тобто 
спонукання, якими студент керується, здійснюючи ті чи інші 
навчальні дії або навчальну діяльність в цілому. До вчення 
спонукає безліч мотивів різного властивості, кожен з яких 
виступає не ізольовано, а у взаємодії з іншими. Серед 
інтелектуально-спонукальних мотивів особливе місце займають 
пізнавальні інтереси і потреби. Їх розвитку сприяє високий рівень 
навчання з його справді науковим змістом і педагогічно доцільною 
організацією активного і самостійного пізнання. 

Сьогодення вимагає від викладача застосування нових 
методик навчання, так як потрібно зацікавити студента у вивченні 
матеріалу та спонукати його до саморозвитку. Використання 
інтерактивних технологій, впроваджених на основі 
компетентнісних підходів створюють необхідні передумови 
високоякісного навчання. З мого власного досвіду, більшість 
студентів активно із задоволенням включаються в роботу при 
виконанні завдання в інтерактивних робочих аркушах, внаслідок 
чого вони мимоволі накопичують базу знань за матеріалом, що 
вивчається. 

Інтерактивний робочий аркуш являє собою вебсторінку, на 
якій можна розмістити навчальний матеріал і різного типу 
завдання для студентів. Наприклад, це може бути відео, 
зображення, текст на основі яких студенти відповідають на 
запитання і виконують завдання. Можна вставляти зображення і 
робити їх інтерактивними, додаючи на них мітки з текстом, 
гіперпосиланнями, питаннями, вікнами для введення тексту. 
Питання можуть бути текстовими, а можуть бути у вигляді 
аудіофайлів. У багатьох завданнях можна задати відповіді для 
автоматичної перевірки.  

Інтерактивні робочі аркуші можна використовувати під час:  
– дистанційному навчанні;  
– для домашніх робіт; 
– для роботи в класі на інтерактивній дошці. 
У наш час інтернет-технологій багато аспектів нашого життя 

переноситься в мережу, прискорюючи тим самим темпи розвитку 
інформаційного суспільства і долаючи географічні бар’єри. Не 
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стає виключенням і освіта. Зараз вже не обов’язково знаходитись 
поруч з викладачем [4]. Але її можливості дуже обмежені. 
Інтернет дає змогу розширити їх, зробити дистанційне навчання 
справді повноцінним та всеохоплюючим. 

До теперішнього часу я використовувала інтерактивні 
аркуші задаючи студентам домашнє завдання, яке з 
задоволенням виконувалось та ситуація, що склалася в світі дала 
змогу застосувати інтерактивні аркуші при дистанційному 
навчанні. 

Дистанційне навчання – сукупність наступних заходів: 
– засоби надання учбового матеріалу студенту; 
– засоби контролю успішності студента; 
– засоби консультації студента програмою-викладачем; 
– засоби інтерактивної співпраці викладача і студента; 
– можливість швидкого доповнення курсу новою 

інформацією, коригування помилок. 
Реалізувати всі ці заходи можливо через програму Wizer.me 

(https://app.wizer.me/). 
Wizer.me – це спільнота освітян, створюють інноваційні 

освітні ресурси для занять у відкритому інформаційно-освітньому 
середовищі. Wizer може використовуватися педагогами для 
створення ресурсів із метою реалізації технологій 
«перевернутого» заняття, формуючого оцінювання, змішаного 
навчання (інтерактивних робочих аркушів для практичної роботи 
або домашніх завдань, бланків для підсумкової оцінки, анкет і 
форм зворотного зв’язку). 

Можливості сервісу дозволяють швидко створювати 
широкий спектр типів завдань: відкриті питання, множинний вибір 
відповіді, зіставлення, встановлення відповідності, 
упорядкування, заповнення пропусків у тексті, заповнення 
коментарів зображення, таблиці, аудіозапис фрагменту. 

По суті це інструмент, у якому можна використовувати такі 
завдання: 

– відкрите питання (Open Question); 
– питання з вибором відповіді (Multiple Choise); 
– коментування-дискусія на задану тему (Blanks); 
– поєднання тексту і малюнку (Fill On An Image); 
– з’єднання частин (Matching); 
– таблиця (Table); 
– сортування (Sorting); 
 малювання (Draw). 
За допомогою сервісу Wizer.me ви створюєте неймовірно 

красиві по дизайну цифрові робочі листи, які містять інтерактивні 

https://app.wizer.me/
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завдання та дозволяють викладачу швидко надавати студентам 
зворотній зв’язок.  

У навчальній роботі можна використовувати цей інструмент 
як для формувального, так і для підсумкового оцінювання.  

Простий і швидкий інструмент для створення інтерактивних 
робочих аркушів з завданнями і вправами, зокрема і на основі 
відео. Можливість організації групової роботи в сервісі. 

Студенти реєструються в сервісі і виконують запропоновані 
завдання. Викладач може переглядати відповіді студентів в 
особистому кабінеті. Аркуш можна вбудувати на сторінку сайту 
або блогу. Створеною роботою викладач може поділитися по 
електронній пошті і в соціальних мережах [3]. 

Використання інтерактивних робочих аркушів у 
навчальному процесі призводить до бажаної колективно-
індивідуальної взаємодії викладача і студентів, у результаті якої 
відбувається розвиток їхніх здібностей, досвіду діяльності, 
спілкування і стосунків, а також педагогічної майстерності 
викладача. 
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КЕЙС-МЕТОД НА ЗАНЯТТЯХ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО 

ЦИКЛУ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

Мехтієва З. В. 
Слов’янський енергобудівний фаховий коледж 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
В останні роки в умовах реструктуризації системи 

управління освітою виникає потреба в реформуванні освітнього 
процесу. Зростає об’єм матеріалу, який здобувачам освіти 
необхідно засвоїти. Одночасно з цим спостерігається невміння 
дітей конструктивно працювати з інформацією і визначати 
головне, невміння проводити спостереження, аналізувати 
ситуацію, висувати припущення, робити висновки, тобто невміння 
застосувати отримані знання у своїй життєвій діяльності.  

Цілком зрозуміло, що формування ключових 
компетентностей вимагає інтеграції діяльнісного та ситуаційного 
підходів, спрямованості на активну позицію кожного здобувача 
освіти і, відповідно застосування особливих освітніх технологій. 

http://internet-servisi.blogspot.com/p/wizer.html
http://internet-servisi.blogspot.com/p/wizer.html
http://vnz.org.ua/dystantsijna-osvita/pro
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Зміст кейс-технологій полягає в тому, що навчальний 
матеріал подається студентам у вигляді проблем-кейсів, процес 
розв’язання яких протікає у формі активної творчої роботи 
здобувачів освіти за умови самостійного збору інформації, її 
аналізу, висування гіпотез, висновків, самоконтролю. 

До кейс-технологій відносять рольові ігри, розв’язання 
ситуаційних завдань, кейс-метод, метод дискусій тощо. 

Розробка кейс-завдань є дуже трудомістким процесом для 
викладача. 

Можливо тому на даний час впровадження кейс-методики в 
математиці є лише набором окремих розробок викладачів за 
різними темами. У підручниках в якості контролю після вивчення 
теми здобувачам освіти пропонується відповісти на питання. При 
цьому відсутні схеми для проведення дискусій, практично 
орієнтовані завдання, ситуаційні завдання. 

Метод дискусій полягає в колективному аналізі конкретної 
проблеми, у спільному пошуку причин її виникнення і способів її 
розв’язання. Слід зазначити, що цей метод організовується під 
строгим контролем викладача, який направляє навчальну 
дискусію, стежить за сценарієм її розвитку, а також підводить 
групу після закінчення дискусії до відповідних висновків, оцінює 
ефективність запропонованих рішень. 

Прикладом дискусії може бути інтегроване заняття з 
математики та основ інформатики за темою «Застосування 
показникової і логарифмічної функцій до моделювання і 
дослідження реальних процесів».  

Після того, як здобувачам освіти  викладений основний 
теоретичний матеріал і надані практичні вказівки щодо способів 
пошуку інформації в мережі Інтернет, здобувачів освіти ділять на 
групи і пропонують організувати пошук інформації з наступних 
питань: які природні процеси і явища можуть бути описані за 
допомогою показникової та логарифмічної функцій? 

Подана тема із застосуванням персональних комп’ютерів 
сприяє розвитку творчої самостійності здобувачів освіти, 
поглиблює їх інтерес до досліджень, виховує такт, розвиває 
культуру мовлення та навички публічного виступу, уміння 
виявляти риси схожості та відмінності між явищами, поняттями, 
законами, що розглядаються на занятті, вчить робити власні 
висновки, формулювати  власний погляд на проблему. 

Ця дискусія реалізується за допомогою двох навчальних 
предметів, наближена до розв’язання життєво-важливих завдань, 
що демонструють прикладні завдання з математики, і сприяє 
формуванню необхідних у житті навичок: пошук інформації в 
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Інтернеті, а також дозволяє активізувати особисті соціальні  
позиції дитини. 

Метод ситуаційного аналізу є засобом актуалізації 
теоретичних знань здобувачів освіти, розвитку їх практичних умінь 
і навичок, здібності раціонально працювати з інформацією. Його 
застосування вимагає не так багато часу на занятті, як 
використання кейс-метода. Але перед тим, як  починати активно 
впроваджувати в навчальний процес елементи кейс-методики, 
доцільно надати здобувачам освіти можливість оволодіти 
навичками ситуаційного аналізу. 

Прикладом може бути опрацювання теми з математики 
«Побудова графіків функцій шляхом перетворень» і тема з основ 
інформатики  «Робота з графічним редактором». 

Робота студентів може бути організована в групах, в парах. 
Пропонується завдання: деяке підприємство перевіряє комісія, 
керівник підприємства надає два звіти про об’єми виготовленої 
продукції. Звіт за перший рік має вигляд графіка. А звіт за другий 
рік містить лише словесне описання: зростання обсягу 
виробництва протягом цього року таке же, як в минулому році. 
Але в перші два місяці року підприємство  не працювало, а на 
початок третього місяця продукції  було в три рази більше, ніж на 
початок минулого року. 

Для розв’язання подібного завдання здобувачам освіти 
необхідно встановити вид залежності в першому звіті у вигляді 
таблиці, з’ясувати, з якою залежністю вони мають справу, 
побудувати графік функції з другого звіту і проаналізувати обсяги 
виробництва. 

Діяльність здобувачів освіти по ситуаційному анализу 
відбувається під постійним наглядом викладача, який виконує 
контролюючу та регулюючу функції. 

Завдяки тому, що це завдання ґрунтується на реальності 
описаних подій, воно унаочнює міжпредметні зв’язки, дозволяє 
зв’язати теорію з практикою. 

Так, кейс-метод базується на ситуаційному підході. Суть 
його полягає в активній самостійній діяльності здобувачів освіти в 
ситуації, яка максимально наближена до реальності. Така 
ситуація повинна бути динамічною, щоб здобувачі освіти мали 
можливість підійти до розв’язання з різних позицій, застосовувати 
знання нешаблонно. При цьому вони можуть отримати 
результати, що відрізняються один від одного. В цьому випадку 
доцільно провести дискусію і визначити, чиї висновки точніші і 
чому. Необхідно зазначити, що кейс-завдання не завжди повинні 
мати одну чітко визначену відповідь, доцільно використовувати 



131 

завдання, які передбачають певні варіанти розв’язання. Те, що 
учасники групи переконливо обґрунтовують свій шлях розв’язання 
проблеми, доводить те, що вони добре впоралися із завданням. 

У процесі роботи з кейсом відбувається актуалізація 
опорних знань, відбувається поєднання теорії з практикою. 
Здобувачі освіти намагаються застосувати в новій ситуації ті 
знання, якими користувалися лише у межах одного навчального 
предмета. 

Якщо робота груп при використанні елементів кейс-методу 
на занятті організована правильно, то кожен здобувач освіти 
може зробити свій внесок у загальну справу. При цьому 
розв’язання поставленої задачі буде більш гнучким, оскільки люди 
мають різні погляди і можуть запропонувати різні підходи до 
ситуації, що дозволяє оцінювати її з різних сторін, урізноманітнити 
шляхи її розв’язання. А завданням викладача в свою чергу є 
також підтримування сприятливої позитивної  дружньої робочої 
атмосфери. 

Вирішувати проблему активізації пізнавальної діяльності 
студентів можна тільки при використанні сучасних інноваційних 
методів, які спрямовані на самостійну діяльність студентів і на 
реалізацію міжпредметних зв’язків. Але необхідно зазначити, що 
застосовувати такі технології необхідно системно, планово, з 
певною періодичністю. Тільки за цієї умови можна очікувати на 
певне підвищення якості математичної освіти. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС 
ВИВЧЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У КОЛЕДЖІ 
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З розвитком комп’ютерної техніки, мережі інтернет, 

телекомунікацій та в умовах нинішньої ситуації в країні перед 
вищою школою стоять нові завдання, що вимагають гнучкості та 
швидких рішень. Тому організація дистанційного навчання при 
вивченні будівельних дисциплін дуже актуальна. 

http://www.sau.kiev.ua/
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Дистанційне навчання в закладах освіти – сукупність 
сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в 
інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ 
(інформаційно-комунікаційних технологій) від викладачів до 
здобувачів освіти. Основними принципами дистанційного 
навчання є інтерактивна взаємодія у процесі роботи, надання 
студентам можливості самостійного освоєння досліджуваного 
матеріалу, а також консультаційний супровід у процесі 
дослідницької діяльності. Основну роль у здійсненні 
дистанційного навчання відіграють сучасні інформаційні 
технології. 

Дистанційне навчання – одне з відносно нових і 
перспективних напрямків інформаційних технологій в освіті, що 
дозволяє здійснювати навчання незалежно від відстані.  

В Україні датою офіційного початку запровадження 
дистанційного навчання можна вважати 21 січня 2004 року, коли 
наказом № 40 Міністерства освіти і науки України було 
затверджено «Положення про дистанційне навчання», яке 
поклало початок запровадженню нових технологій у галузі освіти. 

Освітній процес дистанційного навчання при вивченні 
будівельних дисциплін мною організовано на підставі навчальних 
планів та здійснюється  у таких формах: навчальні заняття, 
виконання проектних завдань, контрольні заходи. 

Основними видами навчальних занять при дистанційному 
навчанні у ЗВО є самостійне вивчення навчального матеріалу 
дистанційного курсу, лекція, консультація, семінар, дискусія, 
практичне заняття, лабораторне заняття. 

Мною створені дистанційні курси з кожної дисципліни, яку я 
викладаю. Навчальні матеріали студенти одержують через 
Інтернет (корпоративну мережу). Методичні вказівки, інструкції та 
завданнями, що містяться в дистанційному курсі, представлені 
для самостійного вивчення та опрацювання. 

Для підвищення ефективності вивчення будівельних 
дисциплін під час дистанційного навчання використовуються 
відеоматеріали – навчальні ролики з Інтернету. 

Практичні заняття виконуються теж дистанційно, результати 
надсилаються викладачеві електронною поштою. 

Основною формою вхідного, поточного та рубіжного 
контролю є тестування. Поточний контроль здійснюється під час 
проведення практичних, лабораторних та семінарських занять. 
Мною створені онлайн-тести за допомогою Google Forms. 
Студентам пропонується пройти тест та  автоматично перевірити 
його результати. Оцінювання результатів тестування, практичних і 
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лабораторних робіт відбувається дистанційно в автоматичному  
режимі.  

Консультації перед іспитом і дипломним проєктування дуже 
зручно проводити за допомогою сервісу Zoom. Програма відмінно 
підходить для індивідуальних і групових занять, студенти можуть 
заходити як із комп’ютера, так і з планшета або телефону.  

Роль викладача в процесі дистанційного навчання дуже 
важлива. Більшість студентів відчуває труднощі в процесі 
самостійного навчання, такий тип навчання вимагає від них 
здатності самим планувати самостійну діяльність, обробляти 
інформацію. Це свідчить про неможливість повноцінного навчання 
таких студентів без участі та контролю викладача.   

Для викладачів це вдалий час для самоосвіти і опанування 
ІТ-компетенцій. 

Можна зробити висновок: дистанційне навчання є освітою 
майбутнього. Існує безліч методів його організації, які можна 
використовувати в процесі вивчення дисциплін будівельного 
циклу в коледжі.  
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ НА 

ЗАНЯТТЯХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
Пєшкова Л. А. 

Слов’янський енергобудівний фаховий коледж 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

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, із 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. 

http://www.distancelearning.com.ua/
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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. 

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. 

Заняття з історії України не лише дають інформацію про 
історичні події, які відбувалися в 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 в курсі «Соціологія». Виходячи з навчальної мети цієї 
дисципліни: розв’язання соціально-економічних і політичних 
проблем модернізації українського суспільства, реалізовувалася й 
виховна мета: стимулювання студентів до участі в суспільному 
житті, їхні 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.  
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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, закладів дошкільної та середньої освіти і завершуючи 
всіма ланками середньої спеціальної та вищої освіти, неможливо 
реалізувати програму національно-державницького і 
патріотичного виховання. 

Не можна виховати українського патріота за межами 
національної свідомості, без утвердження українськості, 
засвоєння національних символів, у тому числі і в мовній сфері. 
(Особистий приклад викладача) Тут 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: 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 
Л. Пєшкова, із правознавства «Основи кримінального права» 
(проведено в місцевому музеї слов’янської поліції) викладач 
О. Ткачов, з ОП і УД «Конфлікт та шляхи його вирішення» 
викладач Н. Горбатова; відзначення державних свят як способу 
піднесення національно-патріотичних почуттів студентів; 
створення сценаріїв та проведення заходів, присвячених 
визначним особистостям, подіям, датам вітчизняної історії 
(Ревлюція Гідності, День жалоби за Небесною сотнею, День 
Соборності); екскурсійно-туристична робота (розробка 
екскурсійних маршрутів, схем історичних та пам’ятних місць міста, 
району, області, України) викладач В. Шевельов (конкурс – 
«Слов’янськ з ХVІІ по ХХ століття»); проведення зустрічей з 
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діячами сучасної культури, мистецтва, науки, видатними 
спортсменами міста, представниками силових структур (поліція, 
МНС, в/ч 3035); 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 регіональній студентській науково-практичній конференції «100 
років Революції». 

Отже, без любові до своєї Батьківщини, без утвердження 
патріотичної свідомості, ідеї нації як політичної спільноти, 
об’єднаної історичною долею, державною мовою, інститутом 
громадянства, без визнання 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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УПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ В 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Семчук Б. І. 

Уманський державний педагогічний  
університет імені Павла Тичини 

м. Умань, Черкаська область, Україна 
Сьогодні в Україні відбувається становлення нової системи 

освіти, яке супроводжується суттєвими змінами в педагогічній 
теорії і практиці навчально-виховного процесу. Сучасний освітній 
процес характеризується все більш широким застосуванням в 
ньому Інтернет-технологій. Вони мають стати не додатковим 
«довантаженням» у вихованні, а невід’ємною частиною цілісного 
виховного процесу, що значно підвищує ефективність всього 
освітнього процесу загалом [1]. 



137 

Мета статті – розкрити особливості впровадження Інтернет-
технологій в освітній процес закладу вищої освіти. 

Розв’язання проблеми інформатизації ЗВО дозволить 
виконати замовлення інформаційного суспільства на підготовку 
спеціалістів, які спроможні на сучасному етапі застосовувати 
Інтернет-технології в професійній діяльності та повсякденному 
житті. Важко уявити ЗВО, діяльність якого здійснювалася б без 
розвитку сфер використання комп’ютерної техніки, Інтернет-
технологій. Найбільш актуальними напрямами розвитку процесу 
інформатизації та впровадження Інтернет-технологій у 
навчальний процес ЗВО визначено:  

– створення концепції інформатизації та комп’ютеризації 
ЗВО і комплексної програми її реалізації; 

– організаційна підтримка, матеріально-технічне, 
програмне і кадрове забезпечення цієї програми; 

– створення інформаційно-аналітичної системи 
управління (ІАСУ) ЗВО, яка повинна охоплювати його 
адміністративні, фінансові, господарські, навчальні та наукові 
підрозділи; 

– підготовка науково-педагогічних працівників ЗВО до 
ефективного використання ІКТ у навчальній, методичній, науковій 
та організаційній діяльності; 

– формування інформаційної культури студентів, їхня 
підготовка до ефективного використання ІКТ у навчальній, 
науково-дослідній роботі та майбутній професійній діяльності; 

– розвиток та вдосконалення організації навчального 
процесу на основі широкого використання інформаційних та 
телекомунікаційних технологій, неантагоністичне поєднання цих 
технологій із традиційними і новітніми педагогічними 
технологіями; 

– широке використання освітніх, наукових і культурних 
Iнтернет-ресурсів у навчальному процесі ЗВО, створення і 
підтримка власного освітньо-наукового порталу, який повинен 
стати прототипом цифрового університету й основою 
інформаційного середовища ЗВО [3, с. 155–156].  

Інформатизація навчального процесу у вищому 
навчальному закладі сприяє прискореному процесу адаптації 
студента як майбутнього фахівця до його професійної діяльності, 
підвищує якість його підготовки, сприяє моральному становленню, 
надає можливість студенту більш вільно орієнтуватися у 
сучасному житті загалом та у сфері професійної діяльності 
зокрема [2, с. 34].  
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Особлива роль нині відводиться мережі Інтернет – засобу 
розповсюдження інформації, середовищу співпраці та спілкування 
людей, що є найбільшою та популярною комп’ютерною мережею, 
котра відкриває широкі можливості ефективного її використання в 
освіті. Надання різноманітних освітніх послуг, навчальної 
інформації, відкриття широких можливостей використання 
різноманітних ресурсів мережі Інтернет, зокрема навчальні 
дистанційні курси, дистанційні олімпіади і конкурси, бібліотеки, 
текстові сховища, інтерактивні енциклопедії та словники, 
перекладачі, віртуальні музеї та виставки. Корисними є Інтернет-
ресурси, які використовуються для одержання подальшої освіти, 
вибору професії та сфери діяльності, постійного підвищення 
фахових знань, кваліфікації. 

Широке впровадження сучасних Інтернет-технологій у 
навчальний процес вищого навчального закладу допомагає 
розкриттю, збереженню і розвитку індивідуальних здібностей 
студента, формуванню пізнавальних здібностей та моральних 
якостей, прагненню до самовдосконалення; забезпеченню 
комплексності вивчення явищ дійсності, нерозривності 
взаємозв’язку між природознавством, технікою, гуманітарними 
науками та мистецтвом; динамічному, постійному оновленню 
змісту, форм і методів процесу навчання й виховання [2, с. 152].  

Підсумовуючи вищевказане, можна сказати, що загалом 
якісне функціонування сучасної освіти неможливе без 
використання інформаційних, телекомунікаційних і комп’ютерних 
засобів, зокрема Інтернет-технологій. Адже саме вони 
забезпечують ефективні умови для підготовки спеціалістів на 
рівні, що відповідає вимогам постіндустріального суспільства. 
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РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС 
КОЛЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З ОСНОВ 

ПРАВОЗНАВСТВА 
Ткачов О. Л. 

Слов’янський енергобудівний фаховий коледж 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Основою навчання в технікумі є активна пізнавальна 
діяльність самого студента, що призводить до формування вміння 
творчо мислити, використовувати отримані в процесі діяльності 
знання, навички та вміння.  

Проблема активізації пізнавальної діяльності, розвитку 
самостійності та творчості залишається однією з актуальних 
завдань сучасної освіти. Сучасна освіта  зорієнтована на 
формування таких компетенцій, які потрібні студентові для 
діяльності і спілкування, зорієнтована на створення умов, в яких 
навчаючись, студент зможе проявити пізнавальну активність, 
особистісну соціальну позицію, виразити себе як суб’єкт навчання.  

Розрізняють пізнавальну активність двох типів: 
– спрямовану на засвоєння, оволодіння, застосування 

вже наявного в досвіді індивіда прикладу для людства в цілому 
(інтелектуальна діяльність, активність);  

– створення абсолютно нового, для чого в особистому та 
суспільному досвіді ще не існує готових зразків (творча 
активність) [2]. 

Виділяють наступні критерії пізнавальної активності 
студентів: 

1. Наявність пізнавального інтересу, про який можна  
дізнатися за наступними показниками: ступінь участі в 
обговорюваних на заняттях проблемах; повнота відповідей; 
самостійність суджень; питання до викладача, їх характер і 
спрямованість, відношення до додатковим завданням (підготовка 
доповіді, повідомлення, написання реферату тощо); прагнення до 
участі в науковій роботі; спрямованість використання вільного 
часу.  

2. Сформованість прийомів пізнавальної діяльності 
(володіють повністю, частково, не володіють).  

3. Певний рівень самостійності у вивченні предмету.  
4. Досягнення досить високого рівня пізнавального 

спілкування між студентами та викладачами.  
5. Висока якість знань та їхня відповідність вимогам 

навчальної та робочої програм [1]. 
Створення проблемних ситуацій на заняттях, подолання 

яких вимагає від студентів додаткових дій, передбачає потребу в 
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отриманні знань, умінь, готовності, відповідно до нової для 
студента діяльності або діяльності, яку він не міг успішно 
здійснювати через відсутність здатності до ній.  

Ефективний розвиток творчої пізнавальної активності в 
студентів на заняттях з основ правознавства, забезпечується їх 
спільною з викладачем діяльністю в ході навчального процесу за 
такими напрямками:  

1. Цілеспрямований розвиток мотивів активного пізнання в 
студентів.  

2. Творча співпраця викладачів і студентів на заняттях. 
3. Широке впровадження в навчальний процес діалогу зі 

студентами та методу дискусії.  
4. Індивідуалізація роботи з розвитку пізнавальної 

активності [3].  
Активізація навчальної діяльності, зокрема й комунікативна 

активність передбачає активну участь усіх студентів у навчальній 
діяльності. Важливо, щоб вся навчальна діяльність студентів 
відбулася в умовах безпосереднього спілкування. Групова 
взаємодія, спрямована на вирішення навчального завдання, в яке 
кожен студент робить свій внесок, стимулює його активність, 
сприяє створенню атмосфери взаєморозуміння, взаємодопомоги, 
зацікавленості кожного в результаті діяльності.  

У зв’язку з цим пріоритетними повинні бути творчі види 
роботи, які потребують спільного пошуку рішення поставленої 
задачі.   

Активізація діяльності студентів значною мірою залежить 
від викладача, який створює атмосферу співробітництва, 
доброзичливості, змагання, що сприяє реалізації потенційних 
можливостей кожного студента у групі на занятті. Викладач 
виступає певним  зразком поведінки в конкретній комунікативній 
ситуації.  

Принцип колективної взаємодії виражається в тому, що 
студенти однієї групи координують свої зусилля і спільно 
вирішують різноманітні навчальні завдання і проблеми реального 
життя. З цією метою викладач повинен пропонувати своїм 
студентам такі завдання, які об’єднають студентів та дозволять 
працювати разом. Але не слід забувати, що студенти в групі 
мають різні рівні поінформованості з того чи іншого питання, 
розбіжності в поглядах та смаках. Саме ці відмінності роблять 
спілкування вмотивованим і цікавим для всіх учасників.  

Отже, успіх колективної взаємодії в значній мірі 
визначається станом психологічного комфорту, розкутістю, які 
повинні бути створені на занятті. Це забезпечить невимушеність у 
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спілкуванні, свободу обміну думками та твердженнями за 
матеріалами теми.  
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ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ ПРИ ВИКЛАДАННІ 

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН У КОЛЕДЖІ 
Хохлова Т. Ю. 

Слов’янський енергобудівний фаховий коледж 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Наявність уміння використовувати набуті теоретичні знання 
є основною вимогою до сучасного випускника будь-якого вищого 
навчального закладу. Окрім цієї вимоги, лише здатність знаходити 
нову інформацію, опрацьовувати її та впроваджувати у 
виробничий процес може дійсно зацікавити потенційного 
працедавця. Так, здатність до практичної діяльності у відповідній 
сфері, здатність до здобуття потенційним працівником 
специфічних навичок роботи та вміння ефективно працювати як у 
стандартних, так і в непередбачуваних, ризикованих ситуаціях 
стає головною запорукою успішного працевлаштування 
випускника та реалізації себе як професіонала [1]. 

Забезпечити наявність таких особистих властивостей 
випускника навчального закладу можна лише за використання у 
процесі навчання інтерактивних методів. При наявності чітко 
визначеної специфіки, можна звузити й перелік самих методів. Під 
час викладання економічних дисциплін доцільно використовувати 
кейс-метод або метод ситуаційних вправ, бо саме він надає змогу 
реалізувати процес навчання як реальну практичну діяльність 
спеціалістів. Цей метод позитивно впливає на розвиток 
винахідливості та вміння розв’язувати проблеми, стимулює 
розвиток здібностей до проведення аналізу та діагностування 
поставленої проблеми. Певним чином кейс-метод можна 
охарактеризувати як педагогічну технологію складного типу, яка 
використовує елементи проблемного та модульного навчання. 

Загально визнано вплив проблемного навчання на розвиток 
та активізацію розумової діяльності з формуванням 
нестандартних підходів до розв’язання будь-яких задач, а, також, 
на розвиток творчого мислення. Це забезпечується створенням 
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під час освітнього процесу спеціальних ситуацій інтелектуального 
ускладнення (проблемних ситуацій) та пошуку їх розв’язку. 
Ефективність проблемного такого навчання неодноразово було 
доведено як у роботах вітчизняних (А. Матюшкін, М. Махмутов та 
ін.) та зарубіжних (Дж. Дьюі, Е. Де Боно, В. Оконь та ін.) вчених, 
так і на практиці при опрацюванні предметів та дисциплін різної 
спрямованості у різних типах шкіл. Проблемі використання кейсів 
у навчальному процесі присвячені дослідження Е. Зеєра, 
Л. Каніщенко [5] та ін. Теоретичні засади застосування сучасних 
педагогічних технологій у навчальному процесі розкрито у працях 
О. Михайлової [3], В. Полякова [4], В. Лободи, А. Фурда. 

Технології проблемного навчання спрямовує основну увагу 
на такий аспект як формування критичного мислення, тому що 
саме воно є першим кроком до творчості. Критичне мислення, 
поряд з мобільністю знання та гнучкістю методу є одним з 
елементів компетентності спеціаліста. Критичність передбачає 
вміння діяти в умовах вибору та прийняття альтернативних 
рішень, вміння спростовувати наперед неправильні розв’язки [2]. 

Вихідною методологічною позицією побудови технології 
модульного навчання є теорія фундаментальних систем 
(Л. Берталанфі, П. Анохін, К. Судаков та ін.), згідно якої розумова 
діяльність людини може бути представлена у вигляді окремих 
частин або порцій. Цей принцип спирається на модульну 
організацію кори головного мозку людини. Принципи системного 
квантування є базою функціональних систем психічної діяльності 
людини, яка виражається різними знаковими системами 
(мовними, символічними, графічними та ін.). 

Модульна технологія передбачає цілеспрямоване 
узагальнення та систематизацію, а засвоєння матеріалу в 
структурованому вигляді найбільше економить час та 
найефективніше підвищує активність під час засвоєння знань. 

Загалом цей метод має значну кількість переваг. По-перше, 
він дозволяє не лише працювати над реальною проблемою, 
пов’язаною з майбутньою професійною діяльністю, а робити це в 
входячи до складу певного колективу. Цей фактор максимально 
наближає студентів до розуміння необхідності професійного 
спілкування під час виконання службових обов’язків. По-друге, це 
ефективні доступ й використання необхідної інформації: кейс-
метод розуміє під собою обов’язкове структурування та велику 
кількість різних джерел інформації. А цей чинник, в свою чергу, 
впливає на більш глибоке розуміння теоретичних засад. Загалом, 
перелічені переваги створюють міцний фундамент для появи 
інших, не менш важливих якостей: можливість узагальнювати та 
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приймати рішення. Тобто надає можливість студентові 
розвиватися не лише як тактику, але й як стратегу. 

Як будь-яка технологія, спосіб або метод навчання, кейс-
метод має й свої недоліки. Головним з них можна визнати 
непридатність для створення узагальнених висновків. Тобто, ми 
не можемо розраховувати на те, що в процесі отримаємо 
уніфікований, універсальний результат, який ми зможемо 
використовувати в усіх аналогічних випадках. Крім того, слід 
враховувати той факт, що в більшості випадків слід опрацювати 
надлишкову інформацію, а це призводить до перенавантаження 
та надлишкової втоми студентів. 

Хоча, з іншого боку, саме ці недоліки й створюють 
наближення до появи будь-якої нестандартної ситуації, що може 
виникнути на виробництві. Тобто, крім стимуляції розумової 
діяльності, кейс-метод наближає учасників процесу до реального 
життя, коли навіть особистісний вплив може вплинути на 
прийняття остаточного рішення. 

Означені вище риси кейс-методу реалізуються не лише під 
час занять, наприклад, лекцій та семінарів. Окрему увагу слід 
приділити використанню під час розв’язування практичних 
завдань, зокрема під час курсового проєктування. У певному 
сенсі, курсовий проєкт або курсова робота, залежно від специфіки 
дисципліни, мають розглядатись як своєрідний випадок кейсу, бо 
студент працює за конкретною темою за професійною тематикою, 
має бути створено чітко визначена за багатьма критеріями 
професійно спрямована ситуація. Також, для вдалого виконання 
завдання необхідний пошук значних обсягів додаткової 
інформації, а сам захист курсової роботи розуміє під собою 
наявність діалогу між студентом та викладачем тощо. 

Прикладом такої реалізації кейс-методу під час освітнього 
процесу в закладі передфахової вищої освіти може бути курсова 
робота з дисципліни «Економіка і організація електротехнічної 
служби підприємства», яка містить багато пунктів, які є окремими 
елементами загальної картини роботи обраного цеху. Серед 
таких розрахунків – розрахунки загальної потужності 
електроспоживачів, із визначення ремонтного циклу та 
міжремонтного періоду, трудомісткості робіт із ремонту й 
обслуговування електрообладнання, чисельності ремонтного та 
експлуатаційного персоналу, заробітної плати та річного фонду 
оплати праці. Крім того, загальну картину доповнюють складання 
річного плану-графіку ремонтних робіт (ППР) і визначення режиму 
праці та відпочинку електромонтерів з обслуговування і ремонту 
електрообладнання. А сам процес захисту дуже наближається до 
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дискусії, необхідної для ефективного засвоєння опрацьованого 
матеріалу. 

Загалом за результатами захисту курсових робіт упродовж 
останніх років, можна дійти висновку, що студенти, які працювали 
відповідно до рекомендацій, розроблених за класичними 
технологіями, мали менший середній бал захисту. Здебільшого це 
пояснювалось тим, що ті, хто працювали за кейс-методом, давали 
більш ґрунтовні пояснення, швидше та з меншою кількістю 
помилок відповідали на додаткові питання. Крім того, саме вони 
презентували більшу кількість можливих варіантів у випадках, які 
не передбачували єдиного сценарію.  

Отже, було розглянуто особливості процесу формування 
професійних навичок за допомогою інтерактивних методів 
навчання: методу ситуаційного моделювання; розкрито суть 
використання цього методу, на прикладі створення кейсів із 
дисципліни «Економіка і організація електротехнічної служби 
підприємства», який насамперед доводить ефективність 
застосування кейс-методу в навчальному процесі в закладі 
передфахової вищої освіти. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ДЕМОКРАТІЇ В 

ОСВІТІ 
Головко О. С. 

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

Ідея розвитку культури демократії серед населення 
розвинутих країн світу не є новою. Її сутність переважно 
зводилася до дотримання законів та участі у виборах. Проте, 
зміни, які на сьогодні відбуваються в більшості розвинутих країн 
світу, трансформують соціум і вимагають переосмислення ролі 
освіти у розвитку демократичного громадянства. Україна також 
долучилась до цього процесу, наголошуючи на необхідності 
виховання активних та відповідальних громадян, які будуть брати 
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активну участь у житті громад на різних рівнях (місцевому, 
держаному, національному). 

Нормативно-правове підґрунтя розвитку культури 
демократії молодого покоління закладено в документах, що 
висвітлюють основи громадянської освіти в Україні, а саме: 
«Концепція розвитку громадянської освіти в Україні» (2018), 
Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді 
на 2016 – 2020 року (2015), Закон України «Про Освіту» (2017).  

Відповідно до Закону України «Про освіту» (2017) держава 
забезпечує умови для формування компетентностей щодо 
реалізації прав і обов’язків кожного члена суспільства, 
усвідомлення цінностей демократичного суспільства, 
верховенства права, прав і свобод громадян. Тому ми можемо 
стверджувати, що на нормативно-правовому рівні Україна сприяє 
формуванню культури демократії громадян в освіті. Проте 
реальний розвиток культури демократії в вітчизняній системі 
освіти відбувається з урахуванням передового досвіду різних 
країн світу (Канада, США, Японія та країн Європейського Союзу), 
а також за умови фінансування міжнародних організацій та 
фондів. На глибоке переконання В. Андрущенка, підтримка країн, 
які пройшли довгий шлях становлення і розвитку демократії і які 
довели, що ефективне функціонування демократичних інституцій і 
процедур може здійснюватися на основі освітньої бази, дозволить 
Україні залучити громадян до активного управління 
суспільством [1]. 

На сьогодні в Україні вже реалізовано або перебуває в стані 
впровадження більше двадцяти проєктів, спрямованих на 
розбудову демократичного суспільства та формування 
громадянської компетентності представників різних верств 
населення, зокрема: проєкт «Розвиток демократії» за підтримки 
Канадського агентства міжнародного розвитку; українсько-
канадський проєкт «Децентралізація управління професійним 
навчанням в Україні»; проєкти «Громадянська освіта – Україна» та 
«Освіта для демократії в Україні» за фінансової підтримки 
Європейського Союзу; проєкт «Розвиток культури демократії в 
Україні, Норвегії та Палестині» за підтримки Норвезького 
агентства міжнародного співробітництва та підвищення якості 
вищої освіти. Ці проєкти охоплюють різні рівні та ступені освіти: 
початкова, середня, вища, післядипломна. 

У межах проєктів проводяться соціологічні дослідження 
щодо ефективності методів, які застосовують у закладах 
загальної середньої та вищої освіти; щодо визначення відсотку 
викладачів університетів, які вивчають питання розвитку 
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демократичної культури та активно використовують здобуті 
знання у власній професійній діяльності; щодо кількості 
навчальних дисциплін громадянської освіти в освітніх програмах 
підготовки майбутніх учителів. Результати досліджень засвідчили, 
що методи розвитку демократичної культури є не широко 
запровадженими. Щодо кількості викладачів, які знаходяться в 
активному пошуку шляхів розвитку власної демократичної 
культури та культури студентів, їхній відсоток є незначним. 
Навчальні дисципліни, що включено до освітніх програмах 
підготовки майбутніх учителів, переважно стосуються загальних 
питань історії, філософії, політології та в межах цих курсів 
студенти вивчають загальні питання розвитку демократії та 
становлення демократичного суспільства, що лише 
опосередковано впливає на розвиток їхньої демократичної 
культури. Усе це підтверджує раціональність участі в міжнародних 
проєктах, які націлені на розвиток носіїв демократичної культури, 
аналіз та вивчення передового зарубіжного досвіду.  

Основоположним правовим документом, який фокусує увагу 
на цінностях демократичного суспільства, є Хартія Ради Європи з 
освіти для демократичного громадянства й освіти з прав людини, 
що містить рекомендації для урядових інституцій та органів 
місцевого самоврядування щодо залучення молоді до активної 
участі в житті громад та прийняття важливих громадських рішень. 

Документом, у якому представлено основні принципи та 
підходи розвитку демократичної культури молоді, є Рамка 
ключових компетентностей для навчання впродовж життя, 
розроблена Радою Європи, яка є концептуальною основою для 
реформування вітчизняної системи освіти. Так, громадянська 
компетентність визнана однією із ключових, та її зміст дозволив 
сформулювати основні засади держаної політики України щодо 
формування громадянської компетентності у сфері освіти, а саме: 

– виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей 
свого народу, його звичаїв та традицій; 

– формування активної позиції щодо дотримання законів 
та нетерпимості щодо їх порушення; 

– виховання поваги до прав та свобод громадянина, 
нетерпимості до дискримінації та проявів насилля й приниження; 

– розвиток громадянської та демократичної культури; 
– розвиток культури здорового способу життя та 

екологічної культури [4]. 
Вагомим документом Ради Європи є «Компетентності для 

культури демократії. Живемо разом як рівноправні громадяни в 
культурно багатоманітному демократичному суспільстві» (2016), у 
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якому визначено зміст та модель компетентностей громадян, які 
забезпечують їхнє активне залучення до культури демократії, 
надано дескриптори діяльності людини в процесі оволодіння 
означеними в моделі компетентностями, співвіднесено 
дескриптори з різними кваліфікаційними рівнями, а також надано 
методичні рекомендації щодо імплементації моделі та 
дескрипторів у освітній процес закладів освіти. 

На базі цього документа в 2018 році Радою Європи 
розроблено рамку компетентностей для культури демократії, якою 
українські науковці керуються під час вибору інструментів та 
змісту навчання суб’єктів освітнього процесу на всіх рівнях освіти, 
щоб вони усвідомили свою належність до демократичного 
суспільства і прагнули зробити свій внесок у його розвиток.  

Позитивним для наслідування є також зарубіжний досвід 
залучення до процесу розвитку культури демократії громадських 
платформ. На поточний момент в Україні спостерігається 
активізація діяльності громадських організацій та аналітичних 
центрів, які беруть активну участь у вирішенні питань та 
впливають на державні органи влади у прийнятті важливих 
рішень як на місцевому, так і національному рівнях, вони також 
опікуються проблемою громадянського виховання молоді. 
Переважна кількість таких організацій керуються досвідом 
зарубіжних країн, беруть участь у міжнародних проєктах та 
грантових програмах. 

Отже, аналіз зарубіжного досвіду щодо розвитку культури 
демократії доводить, що ця проблема є актуальною і до її 
вирішення долучається більшість країн світу. Розвиток культури 
демократії в Україні має нормативно-правове підґрунтя, яке 
базується на досвіді зарубіжних країн. Також проведений аналіз 
дає підстави стверджувати, що розвитком культури демократії 
опікується галузь громадянської освіти, яка охоплює всі види 
освіти (формальної, неформальної, інформальної) та різні вікові 
категорії населення. 
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ВЕБСЕРВІС GOOGLE КЛАС ЯК СУЧАСНА АЛЬТЕРНАТИВА 

ПЛАТФОРМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ MOODLE 
Соколова Ю. І. 

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

Бурхливий розвиток інформаційних технологій не 
залишився осторонь і освітній процес, у якому було сформовано 
«цифровий освітній простір» [1]. Сучасна освіта поєднала в собі 
традиційні засоби здобуття знань із засобами дистанційного 
навчання. Отже, виникла потреба в організації доступного 
середовища, у якому можна об’єднати обидві сторони освітнього 
процесу. 

Наразі беззаперечним лідером серед систем організації 
дистанційного навчання є платформа Moodle (Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment) [2]. Moodle – це модульне 
об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище, яке 
називають також системою управління навчанням (LMS), 
системою управління курсами (CMS), віртуальним навчальним 
середовищем (VLE) або просто платформою для навчання. 
Всупереч багатьох переваг Moodle, система потребує досить 
продуктивного власного вебсервера, що доступно не всім освітнім 
установам.  

У 2014 році компанія Google запустила сервіс Google Клас 
[3], який надає зручний інтерфейс для створення й керування 
навчальними курсами і стає головним конкурентом Moodle в 
цифровому освітньому просторі.  

Google Клас – безкоштовний вебсервіс, розроблений 
Google для шкіл, який покликаний спростити створення, 
поширення і оцінку завдань безпаперовим способом. Основна 
мета Google Клас – спростити процес обміну файлами між 
учителями та учнями [4]. 

Google Клас поєднав у собі функції Google Диск (створення, 
розповсюдження та зберігання матеріалів), набір сервісів Google 
(створення документів, презентацій, таблиць тощо), Gmail 
(комунікація) та Календар Google (планування). При створенні 
курсу на диску автора автоматично створюється однойменна 
папка з матеріалами цього курсу. Вебсервіс Google Клас 
доступний у мобільному додатку, що дозволяє користувачам 
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працювати з дистанційними курсами в автономному режимі за 
допомогою пристроїв iOS та Android. Для вчителів доступна 
функція оцінювання та повернення роботи з коментарем. 

Для створення і організації курсу доступно чотири основні 
вкладки: потік, завдання, люди та оцінки. 

У вкладці «Потік» відображено актуальну інформацію курсу 
в порядку додавання (від останнього до найпершого): навчальні 
матеріали, завдання, оголошення та коментарі. 

Вкладка «Завдання» дозволяє додати навчальні матеріали 
курсу, розподіливши їх за темами та розташувати в необхідній 
послідовності. Ця ланка курсу містить достатню кількість засобів 
для подачі інформації та оцінювання якості знань здобувачів, 
серед них: завдання, завдання з тестом, питання, матеріал, 
використати повторно та тема. Далі розглянемо деякі з них 
більше детально. 

У модулі «Завдання», окрім скороченої інструкції можна 
додати файл з комп’ютера, Google Диска, Youtube або посилання. 
Також можна створити документи, презентації, таблиці, рисунки, 
Google форми. За замовчуванням всі роботи оцінюються за 
стобальною шкалою, а терміни виконання залишаються 
відкритими. Однак і ту, і ту опцію легко налаштувати під свої 
вимоги. 

Аналогічно до модуля «Завдання» побудовано модуль 
«Завдання з тестом», у якому заздалегідь розміщено порожню 
Google форму. 

На перший погляд модуль «Питання» дуже схожий на 
попередні, проте тут, окрім попередніх функцій, додано функцію 
«коротка відповідь», а також можна налаштувати можливість 
коментувати відповіді один одного та редагувати відповіді. 

У модулі «Матеріал» вже у звичному форматі можна додати 
інформацію в будь-якій зручній для сприйняття формі.  

Модуль «Використати повторно» дозволяє скопіювати у свій 
курс модулі з інших доступних автору курсів. 

У розділі «Люди» розміщено список викладачів та 
здобувачів, яких можна додати за електронною поштою, або за 
ім’ям (список імен генерується з контактів gmail). 

Вкладка «Оцінки» доступна лише викладачам, які мають 
можливість переглянути роботу здобувача та виставити оцінку. 

Суттєвим недоліком вебсервісу є оцінювання завдань із 
тестом. Результати тестування можливо імпортувати з Google 
форми на сторінку «Роботи учнів» за умови виконання низки умов:  

– тест повинен бути єдиним прикріпленим до завдання 
файлом; 
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– учням має бути дозволено давати тільки одну 
відповідь; 

– учні повинні бути зареєстровані в одному домені з 
вами; 

– необхідно зібрати адреси електронної пошти учнів. 
Якщо ви зміните будь-що з цих параметрів після 

збереження або публікації завдання, імпорт оцінок може бути 
недоступний. 

Якщо імпорт оцінок неможливий, то для перегляду 
результаті тестування необхідно відкрити відповідну Google 
форму та в режимі редагування перейти в розділ «Відповіді». У 
верхньому правому кутку розташовано клавішу «Продивитися 
відповіді у таблицях», після натискання на яку в новій вкладці 
браузера буде відкрито таблицю з результатами тестування. 
Поряд із цією клавішею знаходиться  підменю, у якому є функція 
«Завантажити відповіді». Відповіді будуть завантажені на 
комп’ютер у вигляді таблиці Exel. Далі оцінка виставляється 
вручну для кожного здобувача у вкладці «Оцінки». 

На нашу думку, Google Клас має всі шанси стати 
найпопулярнішою міжнародною платформою для дистанційного 
навчання (зараз деякі функції потребують доопрацювання). У 
наші дні, коли практично всі види контенту переходять з 
аналогових, фізичних і статичних у цифрові, це відмінний шанс 
зробити систему освіти максимально гнучкою і персоналізованою. 
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TED-TALKS ЯК ЧИННИК ПОЛІПШЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙНИХ 

НАВИЧОК ЕКОНОМІСТІВ 
Ябуров М. В. 

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

Швидкий розвиток науки, техніки та виробництва, 
глобалізація світової економіки в 21 столітті призводять до нових 
вимог для майбутніх економістів, до основних характеристик яких 
належить цілісність професійних знань у різних галузях; 
систематичне, гнучке та нестандартне мислення; просоціальна, 
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гуманістична та екологічна спрямованість; комунікативні навички; 
здатність вирішувати складні технічні, ергономічні задачі; 
прагнення до постійного саморозвитку, самоорганізації. 

Професійна підготовка таких фахівців потребує значних 
змін у формах і методах, перехід від суто методичного напряму до 
орієнтації на розвиток психічних якостей майбутніх фахівців. 
Розглядаючи вищевикладене твердження, одним із пріоритетів 
національної вищої освіти має стати впровадження нових 
технологій, зокрема нетрадиційних форм наукової комунікації. До 
таких можна віднести TED-talks. TED – Technology, Entertainment, 
Design (технології, розваги, дизайн); відома щорічна конференція, 
присвячена «ідеям вартим поширення». 

Нами було розроблено опитування щодо обізнаності TED-
talks та розуміння компетенцій, що повинні бути сформовані в 
досвідченого оратора. Під час проведення опитування ми дійшли 
кількох результатів. По-перше, респонденти вважають, що вони 
повинні вести презентації досить часто. Крім того, ми зрозуміли, 
що респонденти знають про методи використання TED-
конференцій у навчанні (47% чули про TED, 41% не знають про 
платформу, 12% використовують TED постійно) і використовують 
їх для різних цілей. Ми виявили зацікавленість вивчати щось нове 
і нетрадиційне, насамперед завдяки вірі в те, що нинішня система 
недостатньо розвинена і потребує вдосконалення та коригування. 
Навпаки, меншина вважає, що така ініціатива є безглуздою, 
оскільки вона є сучасною та не повністю дослідженою. 

У процесі дослідження ми зрозуміли, наскільки важлива 
майстерність проведення презентацій, і в результаті задали 
питання, що передбачає вибір вмінь та навичок, необхідних 
професіоналу для успішного проведення презентації. Їх можна 
розділити на кілька категорій: мовних, загальних, особистих. Ми 
зрозуміли, що респонденти цінують як професійні риси, так і 
особисті, такі як використання гумору або досвідченість оратора.  

Отже, досліджуючи тему, з’ясували, що розвиток науки, 
техніки та виробництва, глобалізація світової економіки у ХХІ 
столітті призводять до нових вимог до майбутніх економістів, 
основними характеристиками яких повинні бути: цілісність 
професійних знань у різних поля; систематичне, гнучке та 
нестандартне мислення; просоціальна, гуманістична та екологічна 
спрямованість; комунікативні навички; здатність вирішувати 
складні технічні, ергономічні задачі; прагнення до постійного 
саморозвитку, самоорганізації. 

Професійна підготовка таких фахівців потребує значних 
змін у її змісті, формах та методах, перехід від суто 
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методологічного напрямку до орієнтації на розвиток ментальних 
якостей майбутніх економістів. Одним із пріоритетів національної 
вищої освіти повинно стати впровадження нових технологій, 
зокрема, нетрадиційних форм наукової комунікації.  

Як наслідок дослідження ми згрупували навички в різні 
категорії: особисті (жестикуляція, взаємодія зі своєю аудиторією, 
лаконічність, гумор, темп та акцент); професійні (використання 
слайдів презентації, використання реквізиту, презентація 
статистики) та загальна (належний початок і кінець, переконання, 
прямолінійність) 
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ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ 

Балабко В. В. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна. 
Як основа соціального, політичного, економічного, 

духовного та культурного розвитку суспільства, освіта 
проголошена державним пріоритетом країни. І це є закономірним, 
адже інвестування в освіту є важливим чинником економічного і 
соціального прогресу, найефективнішим засобом соціальних змін 
без зламу структури економічного фундаменту.  

Сучасний стан реформування системи освіти України 
характеризується змінами в усіх її підсистемах, ланках тощо. При 
цьому зміст реформ, що запроваджуються в освіті, зумовлений не 
лише об’єктивними вимогами часу, а й станом самої системи 
освіти. Інтеграція вітчизняної системи освіти в глобальний 
світовий, зокрема європейський, освітній простір, адаптація 
системи освіти до нових соціально-економічних відносин, 
необхідність забезпечення конкурентоспроможності освіти в 
інформаційному суспільстві, переорієнтація освітнього процесу на 
розвиток особистості тощо вимагають модернізації системи 
управління освітою.  

Як державний і громадський інститут, освіта передбачає 
відповідальність держави і суспільства за стан її функціонування. 
Тому саме зміна підходів до державного управління освітою є 
передумовою ефективного реформування національної системи 
освіти. На необхідності реформування системи освіти України вже 
багато років наголошують провідні науковці, громадські діячі, 
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політики, учителі та ін. Потребують вирішення нормативно-
правові, організаційні, кадрові питання реформування системи 
освіти, нерозв’язаними залишаються фінансові проблеми освіти. 

Особливість державного управління освітою полягає в тому, 
що воно, по-перше, має владний характер, поширюється на всю 
систему освіти, реалізується ієрархічно побудованим апаратом, 
наділеним певними повноваженнями за допомогою численних 
управлінських впливів, характер і типологія яких визначається 
специфікою об’єктів. 

По-друге, державне управління – це процес реалізації 
державної влади, її зовнішнє матеріалізоване вираження, що 
здійснюється як цілеспрямований вплив на систему освіти або її 
окремі ланки на підставі пізнання та використання властивих 
системі об’єктивних закономірностей і тенденцій в інтересах 
досягнення поставленої мети, або визначеної сукупності цілей, 
забезпечення її оптимального функціонування і розвитку. 

По-третє, державне управління діє системно, з’єднує 
функціонування двох складних структур: державного апарату та 
публічних інституцій суспільства і громадськості. Основними 
характерними якостями державного управління освітою є 
наявність органів управління, наділених певними 
повноваженнями, діяльність яких спрямована на певні об’єкти 
освітянської галузі; існування управлінських зв’язків, відносин і 
організації як суб’єктів, так і об’єктів управління; наявність 
управлінських функцій, пов’язаних із забезпеченням 
функціонування та розвитку галузі. Державне управління освітою 
є системою державно-управлінської діяльності, складовими якої є 
стратегічне управління, державне регулювання і адміністративне 
управління. 

Стратегічне управління освітою – теоретична діяльність 
вищих керівних кадрів освіти, центральних органів управління 
освітою, спрямована на вироблення стратегії розвитку 
освітянської галузі, окремих її підсистем. Стратегічне управління 
розглядається як динамічна сукупність п’яти управлінських 
процесів: аналіз середовища, визначення цілей, вибір стратегії, 
ужиття заходів на досягнення цілей, оцінювання і контроль. У 
процесі свого розвитку й вдосконалення система державного 
управління переростає у систему державного регулювання. 

Державне регулювання освіти – це цілеспрямований вплив 
на систему освіти, що здійснюється переважно шляхом ухвалення 
законодавчих актів, норм, шляхом установлення упорядкування, 
удосконалення загальних правил і норм поведінки, що 
запобігають негативним явищам в освітянському середовищі. 
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Механізмами державного регулювання освіти є система засобів, 
важелів, методів і стимулів, за допомогою яких держава регулює 
функціонування і розвиток освіти, що виключає пряме 
адміністрування. У майбутньому монопольне становище держави 
в освітній сфері буде зменшуватися. Роль держави все більше 
буде зосереджуватися на загальному регулюванні, забезпеченні 
правового поля і законодавчих гарантій. На практиці розрізняють 
правове, соціальне, економічне регулювання та 
саморегулювання. Саморегулювання є більш досконалим 
механізмом суспільної організації та інструментом, за допомогою 
якого держава делегує свої повноваження контролю і нагляду 
безпосереднім об’єктам управління, що є менш затратним для 
суспільства, перетворює освіту у відкриту саморегулюючу 
систему. І, нарешті, адміністративне управління освітою – 
діяльність спеціально створених органів управління, що має 
виконавчий та розпорядчий характер і полягає в організуючому, 
регулюючому і координуючому впливах на систему освіти шляхом 
застосування державно-владних повноважень. 

Основним механізмом адміністративного управління є 
спеціально створені органи управління, наділені владними 
повноваженнями, які виконують виконавчо-розпорядчі функції. До 
основних категорій державного управління освітою належать: 
держава, механізми державного управління освітою, державна 
освітня політика. Держава – основний інструмент політичної 
системи суспільства, що здійснює управління системою освіти. 
Державна влада впливає на процеси в освітянському середовищі 
за допомогою спеціально утворених органів і установ, які є 
складовими єдиного механізму державної влади. 

Механізми державного управління освітою – засоби, важелі, 
стимули, методи, за допомогою яких суб’єкти управління освітою 
впливають на освітянську сферу з метою досягнення визначених 
цілей. За характером впливу виокремлюються політичні, 
організаційні, правові, економічні, соціальні механізми. 
Функціонування механізмів державного управління ґрунтується на 
певних принципах; на їх основі здійснюється організаційно-
розпорядча, адміністративно-виконавча діяльність органів 
управління освітою. 

Важливе методологічне значення має визначення 
«організаційно-функціональної структури державного управління 
освітою», що передбачає встановлення чітких взаємозв’язків між 
окремими органами управління, підрозділами конкретних органів, 
розподіл між ними повноважень, обов’язків, відповідальності. 
Таким чином, організаційно-функціональна структура державного 
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управління освітою – це система органів державної влади, 
державних установ, організацій, їхніх функцій, відповідних 
організаційних взаємозв’язків для забезпечення державно-
управлінського впливу на сферу освіти з метою її функціонування 
і розвитку. 

На загальнодержавному рівні формуються основи 
державної освітньої політики, створюється відповідна 
законодавча база, визначаються економічні, соціальні та 
юридичні гарантії реалізації законів, затверджуються 
загальнодержавні програми розвитку освіти, обсяг фінансування 
галузі тощо. На цьому рівні органи управління освітою 
представлені Верховною Радою України, Президентом України, 
Кабінетом Міністрів України, Міністерством освіти і науки, молоді 
та спорту України (МОН молодь спорт України), міністерствами і 
відомствами України, які мають профільні навчально-виховні 
заклади, та іншими органами, які беруть участь у формуванні 
державної освітньої політики, розробляють концепції, прогнози, 
проєкти цільових державних програм розвитку, пропозицій і 
доповнень до законодавчих актів, здійснюють контроль за 
дотриманням законодавства у сфері освіти. 

Важливо чітко розрізняти функції управління освітою і 
функції органів управління освітою. Функції управління освітою є 
більш ширшим поняттям, вони здійснюються будь-яким суб’єктом 
управління в процесі управління будь-яким об’єктом. Кожний 
рівень управління освітою характеризується наявністю п’яти 
загальних управлінських функцій, а саме: визначення цілей і 
пріоритетів; планування (стратегічне, оперативне і поточне); 
організація; мотивація; контроль. 

Державне управління освітою – це окрема галузь 
управління, яка забезпечує планомірний вплив держави на 
освітню сферу і має на меті розвиток цієї цілісної системи. 
Основними характеристиками державного управління освітою є 
наявність органів управління, наділених певними 
повноваженнями, діяльність яких спрямована на певні об’єкти 
освітянської галузі; існування управлінських зв’язків, відносин і 
організації як суб’єктів, так і об’єктів управління; наявність 
управлінських функцій, пов’язаних із забезпеченням діяльності та 
розвитку галузі. Проведений аналіз дає змогу визначити основні 
недоліки системи державного управління освітою в Україні, 
зокрема: система державного управління освітою не завжди 
відповідає потребам, структурі та особливостям функціонування 
об’єкта управління; темпи розвитку системи освіти потребують 
нової моделі системи державного управління; реформування 
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управління освітою має відбуватися системно, локальне 
провадження змін не вирішує нагальних проблем освітньої галузі 
в цілому. 

Процес реформування системи державного управління 
освітою потребує системного удосконалення нормативно-
правового, технологічного, фінансового, кадрового забезпечення 
освіти, а також повинен базуватися на належному науково-
методологічному підґрунті. Його пріоритетними завданнями 
можна розглядати такі: 

– модернізація системи управління освіти шляхом 
перегляду відповідності її структури реаліям функціонування 
об’єкта управління, нагальним потребам розвитку освітньої галузі, 
окресленим цілям та закономірностям розвитку сфери освіти; 

– досягнення бажаного рівня узгодженості управлінських 
дій, усунення суперечностей у розподілі та координації 
повноважень між окремими органами управління освітою, 
розв’язання проблеми перетину повноважень та раціонального 
покладання відповідальності за виконання певних функцій;  

– урегулювання питань невизначеності й 
необґрунтованості адміністративної та функціональної 
підпорядкованості окремих елементів системи управління 
освітою; 

– подолання розриву між сукупністю обов’язків і 
реальним об’ємом ресурсів, які мають бути залучені для 
успішного виконання певних функцій;  

– створення повноцінного інформаційно-статистичного 
забезпечення системи управління освітою; 

– забезпечення розвитку громадської складової в 
управлінні освітою;  

– подальше розширення автономії закладів освіти з 
одночасним створенням необхідних для її реалізації умов; 

– удосконалення кадрового забезпечення освіти; 
формування та розвиток системи підготовки керівників сфери 
освіти – фахівців з розробки та реалізації державної освітньої 
політики;  

– перехід від розподільчого і директивного стилю 
управління системою освіти з боку держави до регулюючого 
стилю, метою якого є координація зусиль на шляху досягнення 
спільного, суспільно цінного результату тощо. У раціонально 
організованому державному управлінні освітою функції, 
організація та процес підпорядковуються цілям, які визначає 
суспільство. 
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Отже, ефективне функціонування системи освіти України 
потребує обґрунтованого та виваженого державного втручання 
через здійснення відповідної освітньої політики. Державна освітня 
політика зазнає змін та доповнень відповідно до вимог часу, 
впливу на систему освіти зовнішніх та внутрішніх, об’єктивних та 
суб’єктивних чинників. В Україні сформована відповідна 
нормативно-правова база, яка регулює питання у сфері освіти. 
Але, ураховуючи світові тенденції в освіті та сучасний стан 
державного управління освітою, правова основа потребує певної 
кореляції. Державою визначені основні напрями розвитку освіти, 
але, крім задекларованих заходів, необхідне неухильне їх 
виконання.  
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СЕКЦІЯ 4 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ 

 
 

ЦИФРОВА КОМУНІКАЦІЯ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 
ОСВІТИ 

Гаврілова Л. Г. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

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

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Одним із пріоритетних напрямів цифрового розвитку 

України наразі стає цифровізація освіти, зокрема в Концепції 
розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018 – 
2020 роки зазначено, що цифрові технології надають можливість 
інтенсифікувати освітній процес, підвищити рівень та якість 
сприйняття, розуміння та засвоєння знань, роблять процес 
навчання мобільним, диференційованим та індивідуальним [1]. 

Основними напрямами цифровізації освіти визначено: 
– створення освітянських ресурсів і цифрових платформ 

з підтримкою інтерактивного та мультимедійного контенту для 
загального доступу закладів освіти та учнів, зокрема інструментів 
автоматизації головних процесів роботи навчальних закладів; 

– розроблення та впровадження інноваційних 
комп’ютерних, мультимедійних та комп’ютерно орієнтованих 
засобів навчання та обладнання для створення цифрового 
навчального середовища (мультимедійні класи, STEM-центри, 
інклюзивні класи, класи змішаного навчання); 

– організація широкосмугового доступу до Інтернету учнів 
та студентів у навчальних класах та аудиторіях в закладах освіти 
всіх рівнів; 

– розвиток дистанційної форми освіти з використанням 
когнітивних та мультимедійних технологій [1]. 

Серед ключових ініціатив Концепції визначено, що наразі 
держава формує моду на цифрову культуру, популяризує освіту в 
секторі hi-tech, забезпечує створення цифрового мультимедійного 
контенту в процесі цифрової трансформації освіти, що є особливо 
актуальним для нашого дослідження системи формування 
професійної компетентності майбутніх культурологів засобами 
цифрових технологій. Для реалізації окреслених завдань в Україні 
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створено Міністерство цифрової трансформації, яке координує 
процеси цифровізації вітчизняного суспільства, у тому числі 
впровадження цифрових інновацій в освіту [2]. 

В умовах цифровізації освіти провідною формою 
спілкування наразі стає цифрова комунікація, саме тому, як 
справедливо вказують К. Aho, Е. Englander, знання й навички, як 
спілкуватися в цифрових середовищах, як змінюються форми 
комунікації стають ключовими навичками на сьогодні й у 
майбутньому. Серед основних форм цифрової комунікації слід 
назвати:  

– універсальні форми (е-mail, messages, спілкування 
через соціальні мережі, сайти, чати, форуми, які вимагають 
відповідних навичок (нетикет, кібербезпека); 

– форми наукової комунікації (е-конференції, вебінари, е-
журнали) із вимогами дотримання принципів академічної 
доброчесності, підтримки відкритого доступу до наукових 
публікацій та ін.; 

– навчальна цифрова комунікація (електронні освітні 
ресурси, спільна робота у Google Drive та ін.) зі специфічними 
вимогами до контенту; 

– комунікація з використанням засобів мультимедіа, що 
дозволяє залучити до спілкування не лише слова, а весь 
комплекс візуальних та звукових образів, що значно підсилює 
вплив на респондентів. 

Можна виокремити три види цифрової освітньої інформації, 
отримуваної через різні канали комунікації (рис. 1): 

– офіційна інформація, отримана через офіційні 
канали web-комунікації: онлайн та офлайн взаємодія 
під час навчання, наукових заходів та ін. 

– достовірна інформація з неформальних освітніх 
каналів;  

– недостовірна інформація із соціального оточення. 
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Рис. 1. Види цифрової комунікації 

 
В умовах цифрової комунікації актуальними стають навички 

медіаграмотності учнів / студентів. Медіаграмотність допомагає 
спілкуватися з  цифровими медіа під критичним кутом зору. 
Медіаграмотний учень / студент має бути здатний критично та 
усвідомлено оцінювати медіатексти, підтримувати критичну 
дистанцію та чинити супротив маніпуляціям. Навчання 
медіаграмотності має надати учням / студентам можливості: 
розвивати навички аналізу способів, за допомогою яких медіа 
активно конструюють реальність; отримувати знання соціального, 
культурного, політичного та економічного значення цих 
конструкцій та цінностей, які вони розповсюджують; розвивати 
рівень оцінки та естетичного сприйняття медіатекстів; декодувати 
медіатексти, щоб розпізнати та оцінити громадянські, освітні, 
культурні цінності, практичну значущість, ідеї, що містяться в них; 
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застосовувати різноманіття технічних засобів для використання та 
створення медіатекстів [3; 4]. 

Отже, цифрова комунікація давно вийшла за межі 
особистого спілкування і стала потужним засобом освітньої та 
професійної діяльності. Ефективне володіння цифровими 
комунікаціями, дотримання правил цифрової безпеки, навички 
медіаграмотності стають невід’ємними компонентами сучасної 
системи освіти. 
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ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
Бондаренко Н. Б. 

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

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

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Одним із найважливіших завдань закладів вищої 

педагогічної освіти на сучасному етапі є формування готовності 
студентів-випускників до впровадження нового Державного 
стандарту початкової загальної освіти, нових програм і 
підручників, формування математичної компетентності 
молодшого школяра. Цей процес вимагає комплексного наукового 
підходу та системної й виваженої роботи в умовах динамічних і 
кардинальних змін і уможливлює здійснення лише за умови, коли 
майбутній учитель початкової школи сам активно та наполегливо 
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навчається, постійно підвищує рівень своєї фахової 
компетентності, активно набуває власний практичний досвід. 

Методико-математична підготовка майбутніх учителів 
початкових класів є основою процесу формування математичної 
та методичної компетентності, в результаті якого відбувається 
набуття студентами професійно зорієнтованих математичних та 
методичних знань, умінь і практичних навичок, що є базовою 
здатністю успішного розв’язання професійних та освітніх завдань 
у процесі навчання математики молодших школярів нової 
української школи. 

Логіка визначення та розуміння структури поняття 
«математична компетентність» представлена в наукових працях 
А. Вагіс, Т. Запорожченко, Я. Король, М. Марко, С. Скворцової, 
С. Стрілець та багатьох інших дослідників. Позиції науковців 
досить ґрунтовно розкривають когнітивний та діяльнісний 
компоненти математичної компетентності майбутнього вчителя 
початкових класів нової української школи. Зокрема когнітивний 
компонент передбачає: вивчення теоретичних основ початкового 
курсу математики відповідно до стандарту професійної підготовки 
майбутнього вчителя початкових класів; формування грамотної 
математичної мови; формування цілісного, узагальненого 
сприйняття математичних знань за рахунок демонстрації тісного 
зв’язку математики з іншими науками; інтеграції з певними 
дисциплінами тощо. Відповідно діяльнісний компонент 
передбачає: формування уміння виділяти теоретичну базу в 
підручниках математики для дітей молодшого шкільного віку; 
формування і розвиток умінь практичного використання засвоєних 
знань та набутих навичок; формування навичок науково-
дослідницької діяльності; формування уміння вирішувати 
нестандартні математичні завдання; використання математичних 
знань у нестандартних задачах прикладного характеру тощо [3]. 

Удалося також зафіксувати, що формування математичної 
компетентності у майбутніх учителів початкової ланки освіти 
розглядається дещо з інших позицій: формування наукового 
стилю мислення та світогляду за рахунок теоретичних 
математичних знань; формування цілісного, узагальненого 
сприйняття математичних знань за рахунок інтеграції з іншими 
науками; формування і розвиток умінь практичного використання 
методики навчання математики безпосередньо у шкільній 
практиці; знання мети і завдань початкового курсу математики [1, 
с. 95]. 

Реалізація мети і завдань початкового курсу математики 
здійснюється за змістовими лініями: «Числа. Дії з числами», 
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«Математичні вирази, рівності, нерівності», «Величини», 
«Геометричні фігури», «Математичні задачі та дослідження», 
«Робота з даними». У моделюванні процесу навчання майбутніх 
учителів початкових класів щодо освоєння методики навчання 
молодших школярів арифметичного матеріалу (змістова лінія 
«Числа. Дії з числами), приділяється  увага формуванню 
обчислювальній компетентності, тобто знання про суть прийомів 
обчислення та уміння реалізовувати обчислювальні прийоми на 
рівні навички. Формування міцних обчислювальних умінь та 
навичок у молодших школярів – є однією із основних завдань 
початкового курсу навчання математики. Обчислювальні навички 
необхідні як для навчання шкільних дисциплін у середній ланці 
школи (хімія, фізика, алгебра, геометрія, астрономія), так і в 
практичному повсякденному житті кожної людини. Натомість 
формування обчислювальних умінь і навичок складний та 
тривалий процес, ефективність якого залежить від урахування 
індивідуальних та вікових особливостей молодших школярів, 
ступеня їхньої підготовленості, а також від рівня організації 
обчислювальної діяльності вчителя на уроках математики. 

Досліджуючи проблему формування усвідомлених і міцних 
обчислювальних навичок, бачимо, що цьому питанню приділяли 
значну увагу М. Бантова, М. Богданович, Л. Занков, Н. Істоміна, 
Л. Коваль, О. Корчевська, С. Скворцова, А. ЗаЇка, А. Пишкало та 
ін. М. Бантова досліджувала цілісну систему формування в 
молодших школярів обчислювальних навичок, визначила суть 
обчислювального прийому й обчислювальної навички, розробила 
методику роботи з формування обчислювальних навичок. 
Л. Коваль та С. Скворцова [2] пропонують формування 
обчислювальних умінь та навичок за різними методичними 
системами у реальному навчальному процесі початкової школи за 
допомогою спеціально сконструйованих навчально-професійних 
та проблемно-пошукових завдань, які, на їхню думку, спрямовані 
на оволодіння молодшими школярами математичної 
компетентності. 

Великого значення для формування обчислювальних 
навичок молодших школярів набуває проведення на кожному 
уроці математики усної лічби. Різноманітні вправи, які 
виконуються усно і включають не лише виконання арифметичних 
дій над числами, але й розв’язування логічних задач та завдань 
на кмітливість, опрацювання алгебраїчного та геометричного 
матеріалу, завдання на знаходження закономірностей, на аналіз, 
порівняння, узагальнення, на знаходження виключень із правил 
тощо. Під час підбору завдань для усної лічби треба враховувати 
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їхню обов’язкову навчальну та розвивальну спрямованість. Вони 
мають бути різноманітними, різнорівневими та цікавими для 
молодших школярів, варіативними у формулюванні. Такі позиції 
уможливлюють використання різноманітних моделей: 
предметних, графічних, символічних. За допомогою таких 
моделей враховуються індивідуальні особливості учнів, їхнє 
предметно-дієве та наочно-образне мислення, що поступово 
вводить їх у математичний світ понять, термінів, символів, 
залежностей, властивостей, закономірностей тощо. Систематичні 
усні обчислення на кожному уроці мають важливе значення для 
полегшення письмових обчислень, забезпечують їх правильність 
та швидкість.  

Значний позитивний ефект має усна лічба, що проводиться 
у формі гри або з елементами гри. При цьому можливе 
використання двох видів ігор: ігрової ситуації, коли учнів цікавить 
форма завдання, та математичні ігри, коли учнів цікавить зміст 
завдання. Наприклад, гра «Назви число», яку слід проводити під 
час вивчення таблиці множення. Зміст і правила гри: дітей 
розподіляють на команди, які шикуються у два ряди. Гра 
проводиться як змагання між командами. Ведучий називає 
одноцифрове число, таблиця множення якого вивчається. 
Наприклад – 7. Учні кожної команди по черзі називають числа, що 
є результатами множення числа 7 на 2, 3, 4...9, виступаючи 
щоразу на крок уперед. За кожний «правильний крок» (названий 
правильний результат множення) учень одержує бал. Таким 
чином, за правильне називання всіх чисел команда одержує 8 
балів. Виграє команда, яка в сумі набере більше балів.  

Використання завдань із логічним навантаженням під час 
усної лічби розвиває в дітей уміння мислити логічно, виконувати 
умовиводи без наочної опори, співставляти судження за певними 
правилами. Такими завданнями можуть бути:  

1. Які з наведених величин можуть бути точними, а які 
наближеними? а) у шкільній бібліотеці 6000 книг; б) у класі 30 
учнів; в) відстань від Слов’янська до Харкова 180 км; г) довжина 
спортзали 25 м; д) у коробці 24 фломастери.  

2. Розв’язання задач: «На столі лежало 5 червоних і 7 
жовтих фломастерів. Катруся взяла 6 фломастерів. Чи взяла вона 
хоча б один жовтий фломастер? Доведи свою відповідь».  

3. Як можна отримати число 6. Відповіді дітей можуть бути 
такими: шість – це частка чисел 12 і 2, 18 і 3, добуток чисел 2 і 3, 
різниця чисел 18 і 12, сума чисел 3 і 3 тощо. 

Так, формування математичної компетентності та 
методичних знань, умінь і практичних навичок є базовою 



165 

здатністю майбутніх учителів успішно розв’язувати професійні 
завдання в процесі навчання математики молодших школярів 
Нової української школи. 
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ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

В умовах перебудови освіти в Україні перед закладами 
вищої освіти постала проблема створення умов для формування 
педагога нової генерації – умотивованого, компетентного, який 
«володіє навичками випереджального проєктного менеджменту 
(планування й організації навчання, розроблення навчально-
методичного забезпечення, оцінювання тощо)» [1], самостійно й 
творчо здобуває інформацію, який перетворився із носія знань у 
наставника, коуча, фасилітатора і тьютора. Це вимагає пошуку 
нових підходів і вимог до організації освітнього процесу у вишу, до 
подальшого вдосконалення форм, методів та засобів навчання, у 
тому числі, і з природничих дисциплін.  

Вітчизняні та європейські вчені дійшли висновку, що 
найефективнішою стратегією навчання природничих наук із 
урахуванням вимог сьогодення є конструктивізм. Значущість 
конструктивістської концепції зростає в умовах розвитку сучасного 
інформаційного, демократичного та громадянського суспільства, 
оскільки вона доводить спроможність особистості самостійно 
робити вибір, усвідомлювати власну відповідальність, успішно 
розв’язувати проблеми і вносити зміни в соціальне середовище. 

Отже, метою нашого дослідження є розкрити сутність 
конструктивістської педагогічної теорії та з власного досвіду 
навести приклади організації навчального процесу на заняттях з 
природничих дисциплін у вищій школі  відповідно до окреслених 
ідей. 
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Конструктивістський підхід до навчання розглядався в 
дослідженнях М. Бутиріної, Т. Кошманової, С. Кушнір, 
Н. Малкової, Л. Панфілової, О. Полат, О. Поячанової, 
В. Пустовойтова, Т. Равчиної, М. Чошанової та ін. 

Поняття «конструктивізм» походить від латинського 
constructiovus (пов’язаний із побудовою, конструюванням) та 
constructio (приєднання, побудова). Конструювання в процесі 
навчання визначається як «засіб поглиблення та розширення 
отриманих теоретичних знань, а також розвиток творчих 
здібностей, винахідницьких інтересів і нахилів учнів [2, с. 127]. 
Згідно зі словником «конструкція» розуміється як загальна 
система, яка включає в себе взаємопов’язані і взаємозалежні 
частини і системи. Щодо педагогічного процесу, конструкція – це 
єдина цілісна система з рівноправними (відносно впливу на 
існування і цілісність системи) підсистемами – суб’єктами 
«учитель» та «учень» [2, с. 130]. 

Вітчизняні і зарубіжні дослідники сходяться на тому, що 
конструктивізм – це стратегія навчання, що базується на існуючих 
знаннях студентів і вимагає від них самостійного творення нових з 
раніше відомої і нової інформації. Знання не переходять від 
сторонніх носіїв, це індивідуальна варіативна інтерпретація 
інформації кожною особистістю. Дослідники зауважують, що 
основною метою конструктивізму є розвиток у студентів здатності 
мислити  та здобувати знання; акцентується увага на методах 
спільної діяльності студентів та педагога.  

Змінюється і роль викладача вищої школи, вона  полягає в 
забезпеченні педагогічних умов для успішного 
самоконструювання знань та підтримці студентів. Викладач не є 
єдиним і головним джерелом інформації, він розширює канали її 
передачі (інтернет, преса, телебачення, телефонія), по ним до 
студента поступає різноманітна інформація, яка доповнює 
викладача. Діяльність учителя (викладача) спрямована на 
формування самостійності кожного учня (студента) через 
керівництво самоконструюванням ним свого досвіду; вчитель 
(викладач) створює умови для саморозвитку учня (студента), 
надає йому допомогу при необхідності, але не дає готових знань, 
моделей, алгоритмів і способів рішення задач.  

Із огляду на досвід науковців конструктивістського підходу, 
ми намагались упровадити в навчальний процес елементи 
конструктивізму при викладанні інтегрованого курсу «Основи 
природознавства та екології». Наведемо кілька прикладів. 

1. На практичному занятті під час вивчення теми 
«Покритонасінні рослини; класи, ознаки класів» викладачем було 
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запропоновано наступне завдання: спираючись на знання 
попередньо вивченого матеріалу (вегетативні та генеративні 
органи рослин; будова, видозміни, функції) та користуючись 
визначниками, визначити ознаки класів 1-2-дольних рослин. 
Результати занести до таблиці: 

 
Ознаки класів покритонасінних рослин 

№ 
п/п 

Характерні ознаки 
Класи  

Однодольні  Дводольні  

1 Коренева система   

2 Будова насінні   

3 Будова квітки   

4 Провідна система   

5 Жилкування листа   

 

2. Привести порівняльну характеристику типів тварин: 
найпростіших та кишкопорожнинних, червів та членистоногих, риб 
та земноводних, плазунів та птахів та ін. (матеріали занести до 
таблиці; звернути увагу на характерні ознаки: форма тіла; 
органели руху, розмноження; внутрішня будова; живлення; 
дихання; виділення.  

Іншим прикладом, який може підтвердити дієвість 
досліджуваного феномена в навчальному процесі нашого вишу, є 
моделювання майбутніми вчителями різних типів уроків на 
практичних заняттях із курсу «Методика навчання освітніх галузей 
«Природознавство», «Суспільствознавство»». Студенти 
вказували тему уроку, його мету, результати, обладнання і 
матеріали, тип уроку, а далі працювали за представленою 
викладачем таблицею. 

 

Методична структура 
уроку 

Ужиті методи 
(роди, види) і 

прийоми 

Методичний 
коментар 

   
 

Як бачимо з таблиці, студенти не лише працювали над 
конструкцією уроку, а й аналізували кожен його етап із позиції 
вжитих методів і прийомів. Після того, як робота була виконана, 
вона подавалась на рецензування іншому студенту, завданням 
якого було: проаналізувати дидактичну структуру уроку відповідно 
до заявленого типу, його методичну структуру з позиції 
доцільності/недоцільності використаних методів, помилкового 
визначення самим студентом методу навчання.  

Варіантом цієї роботи може бути така: ознайомтесь із 
запропонованим планом-конспектом уроку, визначте вжиті методи 



168 

і прийоми, подайте до кожного з них методичний коментар, 
змоделюйте пропущений етап відповідно до заявленого типу 
уроку. Така діяльність студентів не контролювалась викладачем; 
керівництвом виступали чітко визначені ним цілі, завдання та 
рекомендації. 

Такі завдання базувались на реальних проблемах 
навчального простору, тому краще розумілися самими 
студентами, допомагали їм отримувати знаннєву інформацію та 
вміння з реального життя і вчитися використовувати їх у реальних 
умовах сучасної української школи, тобто сприяли формуванню 
їхньої предметно-методичної компетентності.  

Отже, необхідність вирішувати професійні завдання 
потребує формування в майбутнього фахівця глибоких знань, 
умінь та навичок, що досягається впровадженням в навчальний 
процес нових стратегій навчання, в тому числі, і конструктивізму. 

Конструктивізм ґрунтується на здатності студента 
самостійно синтезувати (створювати) нові знання з раніше відомої 
та нової інформації. Для цього він вступає у взаємодію з новими 
фактами, поняттями, унаслідок чого останні стають значущими, а 
отже зрозумілими для студента; студент виконує функцію 
активного суб’єкта навчально-виховного процесу і вибудовує 
власні знання внаслідок взаємодії з середовищем.  
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБІТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Турко О. В. 
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. 

Гнатюка, м. Тернопіль, Україна 
Культурний, економічний, соціальний, освітній та інші 

показники розвиненого, прогресивного суспільства є, без сумніву, 
невіддільними від комунікативної якісної складової сучасності. 
Комунікативна компетентність визначена пріоритетною серед 
домінантних компетентностей ХХІ ст. для навчання протягом 
життя світовою спільнотою [1], а також у Концепції Нової 
української школи [2]. Водночас актуалізується питання на різних 
освітніх рівнях про засоби формування та розвитку означеної 
компетентності, зокрема технічний інструментарій досягнення 
покладеної навчальної цілі. Це спричинено, з одного боку, 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/novaukrainska-shkola-compressed.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/novaukrainska-shkola-compressed.pdf


169 

особливостями теперішнього юного покоління («покоління 
Альфа», «цифрові діти»), яке потребує співпраці та партнерства, 
заохочення та похвали, якому властиві мобільність, 
самодисципліна, з яким необхідно домовлятися, яке буде 
навчатися, якщо розумітиме мету навчання. З іншого – 
невід’ємністю ґаджетів та девайсів від нашого щоденного життя у 
побуті, професійній діяльності, під час розваг та відпочинку. 

З огляду на це, в умовах реформування сучасної освітньої 
галузі в Україні та глобальних викликів (скажімо, пандемія 
коронавірусної хвороби сьогодні) особливої значущості набуває 
питання формування комунікативної компетентності засобами 
дистанційного навчання, яке в науково-практичній площині 
досліджували В. Биков, В. Гриценко, Н. Корсунська, 
С. Кудрявцева, В. Колос, В. Кухаренко, Н. Сиротенко, А. Петренко, 
А. Кирсанова, О. Пєхота та ін. 

Мета дослідження – опираючись на особистий досвід 
науково-педагогічної роботи у виші, проаналізувати можливості 
дистанційного навчання як ефективного засобу формування 
комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової 
школи. 

Компетентність становить інтегральну якість особистості, 
виявляється в загальній здатності й готовності до діяльності, яка 
ґрунтується на знаннях та досвіді, набутому в процесі навчання та 
соціалізації. Прикметникова частина («математична», «технічна», 
«комунікативна» та ін.), яку доєднують до цього поняття, визначає 
зміст утвореного терміна з позицій різних галузей знань, їхніх 
інтересів і виокремлення в ньому того, що є найсуттєвішим для 
цієї науки [3, с. 17]. 

Так, визначальним уважатимемо саме поняття 
«комунікативність» під час роботи над мовно-мовленнєвою 
підготовкою майбутніх педагогів.  

Дослідження наукової літератури про значення та сутність 
комунікативної компетентності засвідчують, що існує два підходи 
до визначення найближчого родового поняття стосовно цього 
терміна. Низка авторів пояснюють комунікативну компетентність 
за допомогою поняття «здатності» (О. Аршавська, М. Вятютнєв, 
Д. Ізаренков, Д. Крістел, С. Савіньон та ін.). У роботах цих учених 
комунікативна компетентність розглядається як здатність 
використовувати мову в тій або тій сфері спілкування. 

Другий підхід пов’язаний з іменами таких учених, як Н. Гез, 
О. Казарцева, О. Константинова, Ю. Федоренко, Д. Хаймс та ін., 
які визначають комунікативну компетентність крізь призму понять 
«знання», «навички» й «уміння». 
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Виокремлюють такі складники комунікативної 
компетентності: 

– орієнтованість у різноманітних ситуаціях спілкування, 
яка заснована на знаннях і життєвому досвіді індивіда; 

– спроможність ефективно взаємодіяти з оточенням 
завдяки розумінню себе й інших у постійній видозміні психічних 
станів, міжособистісних відносин і умов соціального середовища; 

– адекватна орієнтація людини в самій собі – власному 
психологічному потенціалі, потенціалі партнера, у ситуації; 

– готовність й уміння будувати контакт із людьми; 
– внутрішні засоби регуляції комунікативних дій; 
– знання, уміння і навички конструктивного спілкування; 
– внутрішні ресурси, необхідні для побудови ефективної 

комунікативної дії у визначеному колі ситуацій міжособистісної 
взаємодії. 

Так, комунікативна компетентність постає як структурний 
феномен, що містить як складники цінності, мотиви, установки, 
соціально-психологічні стереотипи, знання, уміння, навички. 

Для розвитку комунікативної компетентності необхідно: 
– визначити поняття і структуру, а також зміст на різних 

вікових етапах; 
– застосувати системний підхід, забезпечити взаємодію 

різних суб’єктів, 
напрямів і технологій у досягненні повноцінного результату; 
– вибрати методи, розробити програми, напрями, 

технології і техніки розвитку комунікативної компетентності. 
Отже, комунікативна компетентність – здатність людини за 

допомогою мовних знань, системи психічних і поведінкових 
характеристик усно й письмово висловлювати та тлумачити 
поняття, думки, почуття, факти й погляди (через слухання, 
говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних 
засобів).  

Використання дистанційного інструментарію в роботі зі 
здобувачами спеціальності «Початкова освіта» вирізняється 
такими перевагами: 

– доступність студентів до знань у зручний та зрозумілий 
(навігація) спосіб; 

– реалізація інклюзивної освіти (саме студенти із 
особливими освітніми потребами можуть бути присутніми на 
занятті засобами дистанційного навчання, наприклад, через різні 
платформи проведення онлайн-занять (Skype, Zoom тощо); 

– усунення меж між очною та заочною формами 
навчання; 
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– психологічна адаптація; 
– отримання освітньої підготовки в комфортних та 

зручних умовах. 
Ефективною формою дистанційного навчання є робота в 

електронній системі Moodle, яка дає змогу зреалізувати 
комунікативні складники особистості педагога. Зокрема виконання 
тестових завдань різної складності та форми (з однією 
правильною відповіддю, кількома, на відповідність тощо) 
забезпечує формування теоретико-практичних знань; написання 
есе, розгорнутого коментаря, висловлення власного міркування – 
текстотвірних умінь та навичок; прослуховування аудіо- та 
відеозаписів – орфоепічної та акцентуаційної обізнаності тощо.  

Варто назвати й певні недоліки дистанційного навчання: 
– недостатній контроль щодо виконання завдання (на 

нашу думку, цього можна уникнути, якщо від початку читання 
курсів розвивати взаємодовіру між суб’єктами освітнього процесу, 
працювати на засадах академічної доброчесності, активно 
застосовувати як студентам, так і викладачам перевірку своїх 
робіт у системах «Атиплагіат»); 

– мінімізація креативного розвитку, що вкрай важливо 
для комунікативної компетентності (одноманітні механічно-
технічні рухи); 

– можливість хакерського вторгнення в електронну базу 
даних; 

– незамінність природного живого процесу спілкування. 
Отже, дистанційне навчання є ефективним та доступним 

засобом формування комунікативної компетентності майбутніх 
педагогів, незважаючи на його недоліки. Потребують глибшої 
технічної підтримки питання про можливості подання та перевірки 
розгорнутих відповідей студентів, вивчення та розширення інших 
опцій інформаційних технологій загалом. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ 
МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

МУЗИКИ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ 
Ночовка О. М. 

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

Пшенічних М. М. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Проблема формування методичної компетентності 

майбутніх учителів музики початкової школи на заняттях з 
хорового диригування є актуальною, але на даний час 
недостатньо дослідженою. Пропонується включити в навчальний 
процес інноваційні принципи, які сприяють підвищенню якості 
підготовки майбутніх учителів музики початкової школи, їхньому 
залученню до композиторської творчості, застосуванню нових 
методів і організаційних форм навчання, сприяють інтенсифікації 
навчального процесу і прискоренню формування методичної 
компетентності майбутніх учителів музики початкової школи, що є 
особливо актуальним і потребує уваги педагогів. 

Дидактичні принципи досліджували А. Алексюк, 
Ю. Бабанський, І. Бех, В. Беспалько, Г. Ващенко, С. Гончаренко, 
М. Данилов, І. Зязюн, Т. Ільїна, Я. Коменський, В. Краєвський, 
І. Лернер, М. Скаткін, А. Хуторськой, К. Ушинський. Автори 
стверджують, що принципи навчання визначають зміст, методи, 
форми організації навчання і спрямовують діяльність викладача у 
потрібному навчальному напрямку. Але проблема використання 
інноваційних принципів навчання для формування методичної 
компетентності майбутніх учителів музики початкової школи досі 
не стала об’єктом спеціального дослідження. 

Для формування методичної компетентності майбутніх 
учителів музики початкової школи на заняттях з хорового 
диригування пропонується використовувати традиційні педагогічні 
принципи, а саме: принцип систематичності і послідовності 
навчання, принцип усвідомленого навчання, принцип мотивації та 
наочності, принцип міцності знань, принцип зв’язку навчання з 
життям, які сприяють послідовному і систематичному навчанню, 
засвоєнню, поглибленню і міцності теоретичних знань, 
інтелектуальному і музичному розвитку студентів. Запропоновані 
педагогічні традиційні принципи є достатньо ефективними, але 
вимоги сучасної освіти вимагають вирішення існуючих проблем 
навчання, якісної підготовки майбутніх учителів музики початкової 
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школи, мобільності і застосування набутих знань, умінь і навичок у 
будь-якій навчальній ситуації. 

Водночас доцільно застосувати на заняттях із хорового 
диригування інноваційні принципи навчання, які можуть бути 
покладені в основу інтенсифікації навчального процесу і 
формування методичної компетентності майбутніх учителів 
музики, а саме: принцип індивідуалізації, принцип національної 
ідентичності, принцип інтенсифікації навчання, принцип 
інтерактивного навчання, принцип інноваційної наочності, принцип 
креативного розвитку тощо. 

Спираючись на дослідження Л. Теряєвої [2], розглянемо 
більш детально деякі інноваційні принципи навчання студентів з 
диригентсько-хорової підготовки. 

Принцип індивідуалізації на заняттях з хорового 
диригування займає перше місце серед усіх сучасних принципів 
навчання, тому що здійснюється на основі глибокого вивчення 
особливостей і можливостей студентів, впливає на креативний 
розвиток кожного майбутнього учителя музики. Як стверджує 
О. Олексюк [1], найактивніше впливають на музичний розвиток 
індивідуальні заняття з фаху, на яких застосовуються різні 
прийоми впливу та активні методи навчання, адже творчий підхід 
до розвитку індивідуальності – одне із завдань музичної 
педагогіки. 

Принцип індивідуалізації повинен враховувати індивідуальні 
особливості кожного майбутнього учителя музики, його музичні 
здібності і здатності до хорового диригування. Викладач 
використовує даний принцип для індивідуального підбору 
репертуару з хорового диригування, методів, засобів і 
організаційних форм навчання, творчих, проблемно-пошукових і 
дослідних завдань для самостійної роботи майбутнього фахівця. 

Принцип інтенсифікації навчання. У сучасних умовах, коли 
скорочуються навчальні дисципліни та аудиторні години для їх 
вивчення, актуальним є інтенсифікація навчального процесу за 
рахунок перегляду навчальних планів і програм навчальних 
дисциплін, перенесення деяких тем на самостійне опрацювання 
студентами з обов'язковим проміжним контролем, а також 
створення нового, інноваційного методичного забезпечення, яке 
дає додаткові можливості для інтенсифікації навчання. Розробка 
такого методичного забезпечення є особливо актуальною і 
повинна включати: короткі теоретичні відомості; тестові завдання; 
тематику самостійних робіт; контрольні питання та відповіді на 
них; перелік репертуару, музичний додаток із хоровими творами і 
пісенним шкільним репертуаром. 
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Принцип інтерактивного навчання. Сучасна система 
навчання поєднує управління викладача з самостійністю студентів 
і базується на проблемному навчанні. Викладач спрямовує 
навчально-пізнавальну діяльність студентів, організовує 
проблемно-пошукову роботу, мотивує інтерактивне навчання, 
активізує самостійну роботу майбутніх учителів музики над 
вдосконаленням методичних компетенцій. Виконуючи поставлені 
педагогом завдання, студент закріплює вивчений матеріал і 
вивчає новий, передаючи свої знання іншим. Цей принцип робить 
навчання активним, а процес – більш ефективним. 

Принцип національної ідентичності дає можливість надати 
пріоритетне місце українській народній творчості, хоровим творам 
українських композиторів та їх обробкам народних пісень, 
творчості сучасних українських авторів і виконавцям, дитячій 
творчості, репертуару національних хорових колективів. Перегляд 
і переосмислення історичних етапів розвитку хорового мистецтва 
та його ролі для духовної і музичної культури студентів, впливу 
народної творчості на розширення їх світогляду і творчого 
розвитку свідчать про необхідність розроблення принципів 
відбору хорового навчального матеріалу з метою формування в 
майбутніх учителів музики національної самосвідомості і гідності 
засобами музичного мистецтва. 

Принцип інноваційної наочності. Сучасна музична освіта на 
всіх рівнях музичного виховання вимагає нових засобів наочності, 
зокрема використання на заняттях з хорового диригування 
навчальних посібників із показом різноманітних диригентських 
схем, відеопрезентацій, аудіо та відеозаписів з фрагментами 
виступу відомих хорових колективів, а також застосування 
комп'ютера, аудіоколонок, синтезатора, CD-дисків, музичних 
комп’ютерних програм. Особливо це стосується дисципліни 
«Хорове диригування». Майбутні вчителі музики початкової школи 
на заняттях з хорового диригування переважно вивчають хорові 
твори під супровід фортепіано і хорове звучання творів вони 
можуть тільки уявляти. Таке неповноцінне слухове сприйняття, на 
думку Л. Теряєвої [2] формує неправильні слухові уявлення про 
особливості тембру кожної хорової партії і вокально-діапазонні 
можливості хорового колективу, не розкриває творчих 
можливостей співаків, не готує до практичної роботи з хором і 
знижує рівень якісної підготовки майбутніх фахівців. 

Принцип креативного розвитку. Креативний розвиток у 
диригентсько-хоровій підготовці майбутніх учителів музики 
початкової школи – один із перспективних шляхів наукових 
досліджень, де важливу роль відіграють творче сприйняття 
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хорових творів, уявлення і осмислення музичних образів та 
головної ідеї творів музичного мистецтва; оригінальність у 
розкритті художнього образу засобами музичної виразності; 
власна творча ініціатива майбутніх фахівців у диригентській та 
виконавській діяльності; розвиток їх уяви і фантазії в процесі 
диригентсько-хорової підготовки; креативне ставлення до 
виконання творчих завдань з хорового диригування. 

Актуальною проблемою освіти є залучення майбутніх 
учителів музики початкової школи до композиторської творчості. 
Велике значення для креативного розвитку мають написані 
студентами музичні інструментальні і вокальні твори для дітей із 
застосуванням сучасних музичних комп’ютерних програм. Ці 
творчі здобутки можуть бути використані майбутніми учителями 
музики початкової школи під час проведення уроків музики або 
гурткової роботи зі школярами у період педагогічної практики. 

Проведене дослідження інноваційних принципів навчання 
показало, що їхнє впровадження в навчальний процес сприяє 
поглибленню й узагальненню методичних знань, інтенсифікації й 
оптимізації навчального процесу з хорового диригування, 
розвитку міждисциплінарних зв’язків між хоровим диригуванням і 
суміжними музичними дисциплінами, якісній підготовці майбутніх 
фахівців.  
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ВАЖЛИВІСТЬ СПІВВІДНОШЕННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ В 

СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА 
Кольва А. І. 

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

с. Комишувате, Донецька область, Україна 
З давніх-давен у світі професія вчитель належить до 

найбільш відповідальних. Саме з діяльності педагога 
розпочинається складний ланцюг основних взаємопов’язаних між 
собою процесів: навчання і виховання дітей і молоді, якісна 
освіта, науковий і технічний прогрес, і як наслідок – розвиток 
суспільства. Розвиток суспільства ж значною мірою залежить від 
умінь, зусиль, здібностей та професіоналізму учителя.  

Учитель, який приходить у школу після закінчення вищого 
навчального закладу, безперечно, повинен досконало володіти 
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інноваційними технологіями на основі електронних ресурсів, 
інтерактивними способами навчання, ситуативними та 
проективними методиками. Педагог, окрім того, має орієнтуватися 
в конкретній навчальній і виховній ситуації, враховувати 
особливості розвитку школяра, дитячої і підліткової субкультури 
тощо. 

Освітній заклад, що здійснює  підготовку майбутніх 
педагогів, шляхом впровадження практичних прийомів, має 
орієнтуватись на формування вільної, енергійної, незалежної та 
креативної особистості вчителя, здатної діяти в дуже 
швидкозмінних умовах і бути взірцем для учнів. Авторитет 
сучасного учителя значною мірою залежить не від суми знань, 
якою він опанував, а які вміння та навички, здобуті шляхом 
практичної діяльності, він використовує  у своїй діяльності. Вони 
мають бути гуманістичними та в першу чергу орієнтованими на 
особистість учня. 

Підготовка учителів має орієнтуватись на діяльнісні та 
інноваційні методи роботи в школі, на часткову чи повну відмову 
від старих методів, на заміну їх активними методами навчання.  

Н. Хмель, кандидат психологічних наук, у своїх 
дослідженнях розробила теоретичні основи професійної 
підготовки вчителя, її організаційно-функціональні аспекти, які 
визначають технологію вчительської праці, яка безпосередньо 
пов’язана з особливостями цілісного педагогічного процесу. На 
думку дослідниці, випускник вищого педагогічного навчального 
закладу може працювати успішно, якщо професійна підготовка 
включає систему знань про суть, рушійних сил і виховних 
механізмів, специфіку відносин управління в педагогічному 
процесі загальноосвітньої школи, що дасть можливість 
підготували майбутніх учителів до розуміння теоретичних обнов 
професійної діяльності, і цим створюється необхідні передумови 
для вирішення протиріч між вимогами комплексного підходу 
навчально-виховного процесу і рівнем підготовки учителя до його 
реалізації [5, с. 12]. 

Оптимальне ж поєднання змістовного і технологічного 
аспектів дає певний результат у справі професійної підготовки 
учителя. Знання майбутніми педагогами сутності педагогічного 
процесу в школі, занурення у діяльність освітнього закладу, його 
закономірностей і особливостей створює хороші передумови для 
її розв’язання. Це є головним показником та критерієм 
професійної компетенції вчителя. Обґрунтовуючи теоретичні 
основи підготовки учителя в умовах практичної діяльності 
Н. Хмель у своїй роботі вказує на те, що рівень підготовки 
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вчителя виявляється в його умінні використовувати знання у 
різних сторонах педагогічного процесу для вирішення відповідних 
завдань [5, с. 120].   

На кожному щаблі в драбині професійної підготовки 
педагога мають бути наявні усі компоненти його педагогічної 
діяльності: перетворювальний, пізнавальний, ціннісно-
орієнтований, комунікативний, художній. Система підготовки 
педагогів має починатись з обґрунтованої методики відбору 
майбутніх педагогів, яка забезпечить майбутній успіх в 
педагогічній діяльності. 

Однією з центральних проблем у реформуванні освітніх 
систем розвинутих країн є проблема найоптимальнішого 
співвідношення практично-педагогічного та теоретично-
академічного. Якісна практична підготовка майбутнього педагога - 
це особливість європейської та американської освітніх систем. 
Наприклад, у Франції, педагогічна практика студентів 
здійснюється протягом року. Для того, щоб отримати диплом -  
необхідно скласти екзамени як теоретичного, так і практичного 
спрямування. І лише після річного стажування в школі можна 
здавати практичний курс. Для того, щоб майбутній учитель був 
готовий до професійної діяльності, необхідно якомога раніше 
познайомити і включити  його в безпосередню педагогічну роботу. 
Це активна і пасивна педагогічна практика на всіх етапах 
навчання. 

А. Ліненко вважає, що одним із пріоритетних напрямків у 
підготовці педагогічних кадрів є удосконалення готовності 
майбутніх учителів до професійної діяльності [2]. Основи 
педагогічної майстерності формуються та закладаються в процесі 
навчання у педагогічному вищому навчальному закладі. Наявна 
система психолого-педагогічної підготовки в педагогічних вузах не 
спрямована на формування повного комплексу професійно-
значущих якостей особистості, які і мають забезпечити високий 
рівень професіоналізму майбутніх педагогів.   

На думку Г. Нагорної, професійне мислення є 
найважливішою умовою практичної підготовки студента вищого 
педагогічного навчального закладу [4]. Тенденція вузівської 
підготовки, спрямованої на накопичення знань у майбутніх 
учителів, і недостатнє їх практичне застосування в навчальному 
процесі на педагогічній практиці породжує недоліки та 
непорозуміння в подальшій роботі. Педагогічна підготовка у ЗВО 
повинна здійснюватись як єдиний процес методологічного і 
технологічного дослідження студентами системи загальних й 
особливих стосунків у педагогічних ситуаціях, які нескінченно і 
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безперервно змінюються в своїй детермінації [4, с. 16]. Лише сам 
характер діяльності педагога-учителя передбачає творчість та 
креативність в його роботі. А наскільки ця якість формувалась і 
розвивалась в педагогічному навчальному закладі залежало від 
тих реалій, які існували в певних рамках життя суспільства. 
Творчий потенціал педагога є важливою умовою розвитку 
пізнавальних можливостей школярів, їх здібностей до вивчення 
предмету, формування позитивних мотивів навчання, способів 
мислення. Досліджуючи проблему формування творчого 
потенціалу педагога в умовах вишівської професійної підготовки, 
Н. Кічук убачає наявність значну неузгодженість між потребами 
суспільства, освітнього закладу у творчій особистості педагога і 
відсутністю певної системи професійної підготовки вчителя в 
творчому аспекті. 

Тож якісна підготовка майбутнього вчителя, з розвиненими 
творчими здібностями, високим рівнем професійної 
компетентності, конкурентоздатності, ерудованості, прагненням 
до безперервної освіти, неможлива без якісного співвідношення 
теоретичних і практичних знань. 
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ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ:  
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ 

Пасічник Л. В. 
КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради» 
м. Дніпро, Дніпропетровська область, Україна 

Практична підготовка є обов’язковим складником 
навчального плану підготовки майбутнього вчителя. Терміни 
проходження практики, особливості її організації та змісту (мета, 
завдання тощо) також регулюються навчальним планом та 
внутрішніми нормативними документами закладів вищої освіти. 
Майбутній учитель повинен опанувати системою практичних умінь 
щодо роботи з учнівським колективом, налагодженням співпраці з 
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майбутніми колегами, апробувати свої власні сили в обраній 
спеціальності та, врешті решт, переконатися у правильності свого 
життєвого вибору.  

Практика студентів, які навчаються в педагогічних закладах 
вищої освіти має пролонгований характер: на другому курсі – це 
психолого-педагогічна практика, яка триває 2 тижні, на третьому – 
практика в дитячих оздоровчих таборах, на четвертому – практика 
в закладах середньої освіти. Тобто студент повинен пройти свій 
шлях від спостережень до практичної дії в нових для себе 
професійних умовах. Ця тривалість сталого алгоритму практичної 
підготовки майбутнього вчителя має свої переваги, проте саме 
традиційність цієї форми в модерновому педагогічному дискурсі 
була піддана критиці. Під сумнів ставилася доцільність дискретної 
практики, натомість обговорювалася можливість екстраполяції 
досвіду підготовки лікарів, коли після навчання у ЗВО студенти 
повинні пройти практичну підготовку в інтернатурі (принагідно 
зазначимо, що на сьогодні запропоновано продовжити це 
навчання з одного року до трьох, із подальшим навчанням у 
резидентурі). 

Історико-педагогічний досвід переконує в позитивних 
результатах традиційних форм педагогічної практики, які, до речі, 
набули свого оформлення в середині минулого століття. Зокрема 
в «Інструкції про організацію і проведення педагогічної практики 
студентів стаціонарних відділів педагогічних інститутів» 1961 року 
стверджувалося, що головним завданням педагогічної практики є 
навчити студентів застосовувати на практиці одержані в інституті 
знання з фахових дисциплін, педагогіки, психології і методик; 
виробити в студентів уміння і навички самостійного проведення 
навчальної і виховної роботи з учнями різного віку; творчого 
здійснення завдань комуністичного виховання, трудового, 
політехнічного навчання; розвинути в студентів інтерес до 
педагогічної роботи, навчити їх спостерігати та аналізувати 
кращий досвід організації й проведення навчально-виховної 
роботи з учнями [4, с. 8]. Загалом такий підхід (звісно за умови 
усунення ідеологічного забарвлення) дозволяє стверджувати 
певну «сучасність» вимог до змісту практики та її завдань, які 
ставлять перед студентами-філологами нинішні методисти. 
Зокрема Н. Громова в публікації 2013 р. [3], визначає перелік 
функцій (адаптаційна, навчальна, виховна, розвивальна та 
діагностична), які має виконувати педагогічна практика майбутніх 
вчителів-філологів. Практично всі ці функції, звісно, без 
осучаснених назв, і виконувала педагогічна практика майбутніх 
учителів ще в 1961 р. За спостереженням дослідників «у 60-х 
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роках відбувається значне скорочення теоретичних курсів і 
збільшується тривалість педагогічних практик до 30 тижнів» [1, 
с. 20]. У першій половині 70-х рр. ХХ ст. відбувається зворотній 
рух: педагогічна практика зменшується (до 19 тижнів), а 
психолого-педагогічна підготовка збільшується до 460 годин [1, 
с. 21]. 

Отже, педагогічна практика мала на меті професійне 
зростання майбутнього вчителя, формування його готовності до 
педагогічної діяльності, яка полягала в навчальній та виховній 
роботі. Позитивною тенденцією в організації педагогічної 
практики, відповідно до вказаної вище інструкції, був детальний 
опис робіт, які повинен виконати студент. Але всі ці роботи 
(навчальна, виховна) відбувалися під наглядом і в супроводі двох 
методистів (керівник групи і методист другого фаху) та викладачів 
кафедри педагогіки та психології. Про дієвість цієї підтримки може 
слугувати погодинне навантаження, яке виконували викладачі, що 
керували практикою. Так, за керівництво педагогічною практикою 
студентів ІV курсу на 1 студента відводилася така кількість годин: 
керівнику практикою – 12 годин; методисту другого фаху – 6 
годин; членам кафедри педагогіки і психології – 3 години; членам 
кафедри навчального кіно – 1 година [3, с. 8]. Це лише один 
приклад, бо погодинне навантаження на викладача коливалося в 
залежності від спеціальності та терміну навчання студентів. Проте 
така кількість годин давала можливість викладачу-методисту 
підготувати студента-практиканта, надати йому необхідні 
консультації, відвідати його уроки, обговорити результати тощо. 
Тож можемо припустити, що цей підхід мав мати позитивні 
результати. (Попутно відзначимо, що в цей час педагогічна 
практика тривала майже весь час навчання студентів – з І по V 
курс, метою її було посилення зв’язку із школою).  

Крім означеної проблеми (терміни проходження студентами 
– майбутніми вчителями) педагогічної практики, сучасність 
поставила заклади вищої освіти перед новим випробуванням – 
усеукраїнським карантином. Який ще більше ускладнив 
тимчасове порушення термінів проходження практики, викликаних 
частковим уведенням у січні/лютому карантинних обмежень у 
низці шкіл. Так у більшості педагогічних ЗВО було відтерміновано 
проходження психолого-педагогічної практики (2 курс), 
переведено на дистанційну форму активну практику (4 курс) та 
досі не з’ясовано можливості організації практики в дитячих 
оздоровчих таборах (3 курс). Наразі виникає питання щодо 
готовності ЗВО до карантинних випробувань саме в 
«практичному» аспекті.  
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Розв’язання означених питань, на нашу думку, потребує 
подальшої конкретизації завдань педагогічної практики на її різних 
етапах та пошуку нових форм її проведення. Зокрема, 
переведення студентів денної форми навчання на дистанційну 
роботу активізувало роботу низки освітніх платформ, які 
відкривають майже необмежені можливості в навчанні 
(спілкуванні) між викладачем та студентом. Можливо, тим самим 
шляхом частково може відбуватися й активна частина 
педагогічної практики студентів, скажімо на 4 курсі. Коли вони 
матимуть можливість ознайомитися з роботою вчителів 
конкретної чи різних шкіл,  «записати» свої відеоуроки, так само і 
представити свої залікові уроки. Але ж така форма проходження 
практики потребує додаткового навчання, набуття студентами 
педагогічних ЗВО не «теоретичної» а реальної інформативної 
компетентності. Що, в свою чергу, має вплинути на зміни у 
навчальних планах підготовки вчителів. Першій досвід 
телевізійних уроків, який представили визнані вчителі, викликав 
широке обговорення в суспільстві. Воно практично поділилося на 
тих, хто підтримував/підтримує вчителів, тих, хто виправдовує їхні 
помилки, та тих – хто категорично критикує вчителів, дорікає їм та 
робить висновки про недосконалість вітчизняної освіти.  

Ми переконані, що нинішня школа потребує значних змін. І 
вчителі можуть стати їхніми рушіями, проте вчитель має бути 
підготовленим до роботи у нових умовах. Педагогічна практика 
була ї залишається дієвим механізмом професійної підготовки 
майбутніх вчителів до педагогічної діяльності у всіх її функціях 
(від управлінської до прогностичної). Ця підготовка має бути 
наскрізною, студент – майбутній учитель – має усвідомлювати 
унікальність свого фаху, необхідність постійного практичного 
удосконалення та зростання під керівництвом професійних 
методистів (які, можливо наразі будуть називатися тьюторами чи 
менторами). Тож практичний складник повинен бути значно 
посилений, і практика залишатися пролонгованою, і ще більш 
суттєвою.  
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УКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ УГОД 
ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА 

Якимчикас Є. В. 
Дніпровський педагогічний коледж комунального закладу вищої 

освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» 
Дніпропетровської обласної ради 

м. Дніпро, Україна 
В останні роки сучасний освітній простір перебуває в 

процесі неперервних змін, що зумовлено соціально-економічними, 
технологічними, ідеологічними чинниками та потребами 
суспільства. Одночасно має розвиватись й удосконалюватись 
система фахової підготовки майбутніх вчителів початкових класів, 
які забезпечують реалізацію освітніх реформ, сприяють 
впровадженню нових концептуальних засад в освітній простір.  

Ключовими аспектами педагогіки партнерства є 
розподілене лідерство, горизонтальність зв’язків, відповідальність 
за вибір, обов’язковість виконання домовленостей [4, с. 291]. Це 
передбачає зміну в стосунках між усіма учасниками освітнього 
процесу, визначаючи індивідуальну траєкторію професійного 
розвитку, де здобувач освіти – рівноправний, цілеспрямований, 
мотивований, активний, добровільний та зацікавлений учасник, 
відповідає за результат власної діяльності.  

Реалізовувати ідеї педагогіки партнерства можливо через 
укладання меморандуму про співпрацю між педагогами, батьками 
та учнями. Мета меморандуму – допомога шкільній спільноті 
щодо узгодження та впорядкування усіх аспектів взаємодії, 
враховуючи сучасні освітні принципи. Цей документ не є 
нормативно-правовим, але сприяє регуляції освітніх партнерських 
стосунків, ухваленню спільних рішень, якісному та 
конструктивному спілкуванню [2]. 

Під час підготовки майбутніх учителів початкової школи на 
заняттях психолого-педагогічного циклу можливо укладання 
навчальних угод як форми меморандуму, яка окреслює взаємодію 
здобувача освіти та викладача. Угода визначає розподіл 
функціональних обов’язків між учасниками, сприяє реалізації ідей 
рівності. Метою навчальних угод є чіткий план домовленостей, які 
приймають обидві сторони освітнього процесу на добровільних 
засадах, спираючись на принципи взаємоповаги й 
взаєморозуміння та регулюють суб’єкт-суб’єктну взаємодію. При 
складанні угод ураховують певні ознаки партнерства: критерії та 
межі, механізм рефлексії та зворотного зв’язку, процес взаємодії 
та міжособистісної комунікації, розподіл відповідальності між 
учасниками [1]. 



183 

У партнерстві відбувається перебудова стосунків: 
змінюється рольова позиція учасників від формально-рольової до 
особистісно-орієнтованої взаємодії; здійснюється перехід від 
постійної активності з боку викладача до активності здобувача; 
педагог займає позицію помічника, порадника, коуча, тьютора, 
ментора, менеджера освітнього простору, а здобувач – вільна 
творча, самостійна особистість, робить вибір та відповідає за 
результат. Укладання навчальних угод орієнтує здобувачів освіти 
на свідоме та самостійне засвоєння інформації, формує вміння 
навчатись впродовж життя, сприяє формуванню критичного 
мислення, вчить застосовувати отримані знання на практиці, а не 
тільки в період здобуття професії. 

Укладання навчальних угод у межах конкретної навчальної 
дисципліни сприяє досягненню кінцевого результату та 
досягненню успіху у навчанні. Важливе місце в цьому займає 
визначення чітких цілей, правил, принципів, очікувань, які 
виступають фундаментом навчального середовища. Побудова 
партнерських взаємин починається з того, що здобувачі освіти 
беруть активну участь у створенні позитивної навчальної 
атмосфери, спільно з викладачем долучаються до розробки 
навчальних угод [2]. 

Навчальна угода укладається на будь-якому етапі 
педагогічного партнерства з визначенням терміну дії, відповідно 
вони можуть бути довготривалі або тимчасові. Метод і формат 
залежить від контексту, у якому відбувається навчання, 
укладається письмова або усна домовленість. 

Навчальні угоди містять різні компоненти, які залежать від 
особливостей вікової групи, педагогічної мети та умов її 
реалізації. Узгодженість правил, цілей, очікувань, чітке уявлення 
того, чого прагнуть досягти учасники з першого дня допомагає 
досягти бажаного результату. В партнерстві спільне укладання 
навчальних угод, надання повноважень спонукає до 
відповідального вибору та свідомого дотримання визначених 
правил. На початку визначаються цілі й очікування з боку 
здобувачів щодо навчання, узгоджується зв’язок між визначеними 
цілями та бажаною поведінкою, розробляються базові правила. 
Для реалізації конкретної педагогічної мети визначають, який 
навчальний досвід сприятиме досягненню кінцевого бажаного 
результату. 

У навчальних угодах слід чітко розрізняти правила, 
принципи та норми поведінки [3, с. 121]. Правила поведінки 
визначає статут закладу освіти, ступінь порушення яких веде за 
собою покарання з боку педагогів або членів адміністрації. Норми 
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поведінки визначають власне здобувачі, мета яких полягає у 
встановленні принципів групи, які перетворюються в бажану 
звичку. Недотримання принципів контролюють партнери 
освітнього процесу, застосовуючи звернення до визначених в 
угоді домовленостей.  

Навчальна угода може містити: 
1. Дедлайн та обов’язки сторін.  
2. Завдання та правила угоди. На цьому етапі визначаються 

очікування сторін, реалізується партнерська стратегія – побудова 
довірливих стосунків, формування мотивації досягнення успіху. 
Наприклад, опановуємо матеріал у повному обсязі, отримаємо 
понад 80 балів з дисципліни, матимемо міцні стосунки між 
партнерами тощо. 

3. Цільовий компонент угоди. Здобувачі освіти мають 
визначити бажані результати, дотримуючись основних умов 
побудови партнерської взаємодії: позитивність світосприйняття, 
позитивність мислення, повага, добровільність та активність, 
емоційні рівновага й стабільність, прийняття себе та інших 
такими, якими вони є та взаємне підсилення й взаємодопомога. 
Наприклад, в аудиторії ми будемо: отримувати задоволення від 
навчання, вчитися самостійно, виконувати роботу вчасно, 
отримувати підтримку з боку викладача тощо. 

4. Основні норми угоди. Даний пункт навчальної угоди 
спирається на реалізацію умов партнерської стратегії «вибір-
ініціатива-відповідальність». Наприклад, для досягнення наших 
цілей ми одностайно погоджуємося приходити на заняття вчасно, 
відвідувати кожне заняття, поважати один одного, звертатися по 
допомогу, працювати тихо тощо. 

5. Принципи угоди є довгостроковою платформою 
партнерства, які визначаються і приймаються здобувачами освіти 
та мають стати основним критерієм впливу на інших. Наприклад, 
для досягнення наших цілей, ми намагатимемось приходити 
вчасно, але якщо запізнимось, тихо заходити в аудиторію та 
сідати на своє місце. Якщо одногрупники порушать якесь 
правило, ми погоджуємося нагадати, що вони не відповідають 
цілям, які окреслила для себе група. Так, ми допоможемо одне 
одному розвинути найбільший потенціал [3, с. 122–123].  

Отже, навчальні угоди – це необхідний спеціально-
оформлений документ взаємодії, у якому визначено мету, спільні 
інтереси, прогнозовані результати та добровільність участі 
партнерів. Укладання навчальних угод є обов’язковою умовою 
реалізації ідей педагогіки партнерства де кожний здобувач освіти 
є активним суб’єктом навчального простору, шляхом створення 
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психологічної комфортної атмосфери, реалізації гуманного та 
творчого підходу. Дотримання навчальних угод сприяє 
формуванню довгострокових інвестицій у стосунки та вчить 
найвищій формі взаємодії – партнерству.  
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СТВОРЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

СЕРЕДОВИЩА ЯК УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
ПЕДАГОГІВ 

Гладкова В. І. 
ВСП «Кам’янський міський ВЛД» ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ 

МОЗ України», Кам’янський медичний коледж 
м. Кам’янське, Дніпропетровська область, Україна 

Для реалізації в закладах освіти функції збереження і 
зміцнення здоров’я майбутніх фахівців і, зокрема, педагогів, має 
бути створене здоров’язбережувальне навчальне середовище. 

На важливості здоров’язбережувального навчального 
середовища наголошували сучасні дослідники: Л. Лебедик [1, 
с. 238–243; 2, с. 495–500], С. Омельченко [3, с. 205–216], 
В. Пристинський [2; 5], В. Стрельніков [4, с. 343–347; 5, с. 520–
527] та ін. У цих та інших працях пропагується цінна ідея 
перетворення освітньої і дидактичної системи закладу освіти в 
напрямку сприяння збереженню здоров’я суб’єктів означених 
систем. З’ясувалося, що вирішення цього завдання лише 
гігієнічними чи медичними засобами є недостатнім і 
неефективним. 

Щодо підготовки майбутніх педагогів, на нашу думку, слід 
формувати ціннісні орієнтації й установки основних суб’єктів 
здоров’язбережувального навчального середовища через їхнє 
систематичне навчання. Як показують результати досліджень [1, 
с. 238–243; 2, с. 495–500], тільки цілеспрямована робота зі 
студентами (учнями), викладачами (учителями) і батьками дає 
позитивні результати. 

https://nus.org.ua/memorandum/
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Для формування здоров’язбережувального навчального 
середовища в закладах освіти необхідні перетворення такого 
змісту: 

– запровадження в структуру освітнього процесу нових 
елементів, упровадження здоров’язбережувальних технологій; 

– зміна умов навчального середовища і режиму роботи 
закладів освіти; 

– покращення матеріально-технічної та навчальної бази 
закладів освіти; 

– формування культури здоров’я в педагогів, студентів, 
учнів і батьків; 

– розширення міжвідомчого співробітництва фахівців 
освіти і медицини в реалізації функції збереження і зміцнення 
здоров’я дітей і молоді; 

– розробка і впровадження моделі реалізації закладами 
освіти функції збереження і зміцнення здоров’я студентів і учнів. 

Для оцінки сформованості здоров’язбережувального 
навчального середовища можна використовувати такі 
характеристики: 

– відповідність умов навчання санітарним вимогам; 
– використання здоров’язбережувальних технологій; 
– оптимальний руховий режим студентів чи учнів; 
– повноцінне харчування; 
– формування ціннісних орієнтацій і установок на 

здоров’я у суб’єктів освітнього середовища.  
Маємо на меті розробити модель реалізації закладами 

освіти функції збереження і зміцнення здоров’я студентів чи учнів 
та критерії ефективності процесу реалізації закладом освіти 
функції збереження і зміцнення здоров’я студентів чи учнів і 
створення здоров’язбережувального навчального середовища. До 
них відносимо: 

а) медичний критерій, показниками, якого можуть бути: 
кількість днів, пропущених студентом через хворобу; «індекс 
здоров’я»; результати профілактичних оглядів; динаміка тих чи 
інших хронічних захворювань; кількість студентів у групах 
здоров’я, групах для занять фізичною культурою; 

б) дидактичний критерій, який ілюструє відповідність змісту, 
обсягу інформації, технологій навчання індивідуальним 
особливостям студентів чи учнів, рівневі їх навченості та стану 
здоров’я; показники дидактичного критерію: увага, працездатність, 
емоційний настрій, ставлення до навчання, бажання вчитися; 
втома, перевантаження, відхилення в стані здоров’я веде, в свою 
чергу, до зниження інтересу до навчання; взаємний вплив 
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навчально-виховного процесу та здоров’я дозволяє за рівнем 
успішності і працездатності робити висновки про здоров’я 
студентів чи учнів; 

в) виховний критерій передбачає прояв таких показників, як: 
реалізація на практиці діяльності зі збереження здоров’я 
педагогами і студентами чи учнями та дотримання принципів 
здорового способу життя; ціннісне ставлення до здоров’я; 
культура здоров’я. 

Експеримент з організації практичної діяльності закладів 
освіти на основі цих критеріїв був організований на базі 
Кам’янського медичного коледжу. Проведені заходи зі створення 
здоров’язбережувального навчального середовища: 

– створення окремого відділення здоров’я, яке об’єднало 
фахівців у процесі реалізації ними функції збереження і зміцнення 
здоров’я студентів; 

– зміна умов навчального середовища і режиму роботи 
закладу освіти відповідно до вимог санітарних правил і норм; 

– оптимізація навчально-виховного процесу (не більше 
однієї контрольної в день, відсутність домашніх завдань на вихідні 
дні); 

– упровадження здоров’язбережувальних технологій у 
навчальний процес: фізкультхвилинки, самомасаж, вправи для 
очей, зняття напруги; 

– організація постійно діючого семінару для педагогів із 
питань здоров’язбережувальної педагогіки; 

– організація всеобучу для батьків із питань здоров’я; 
– розробка і впровадження в навчально-виховний процес 

курсів для студентів «Фізкультура і здоров’я», «Психологія 
здоров’я»;  

– розробка і впровадження моніторингу здоров’я 
студентів чи учнів. 

З огляду на важливість підтримки високого рівня рухової 
активності в навчальний процес закладу освіти у викладання 
занять із фізичної культури були внесені такі зміни: за рахунок 
компонента закладу освіти до навчального плану були введені 
додаткові заняття з фізичної культури, які проводилися переважно 
на свіжому повітрі з переважно ігрових видів спорту, зі студентами 
чи учнями спеціальної групи організовувалися заняття за 
програмами лікувальної фізкультури. 

Зареєстрована позитивна динаміка показників 
захворюваності студентів чи учнів після застосування засобів 
оптимізації та відновлювальних заходів, змінилося ставлення 
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молоді до фізичної культури, що свідчить про високу ефективність 
здоров’язбережувальної діяльності. 

Проведене дослідження дозволило зробити висновок, що 
здоров’язбережувальна педагогіка може бути реалізована за 
умов: підвищення компетентності педагогів у вирішенні питань 
збереження здоров’я учнів чи студентів; формуванні ціннісного 
ставлення до здоров’я в учнів чи студентів та їхніх батьків; 
суб’єктного включення молоді в організацію процесу 
здоров’язбереження. Характеристиками здоров’язбережувального 
навчального середовища є: оптимальне поєднання педагогічних 
технологій, методів, форм, засобів, в навчально-виховному 
процесі; оптимізація режиму та організації навчально-виховного 
процесу; створення необхідних санітарно-гігієнічних умов 
навчання і забезпечення оптимального режиму рухової активності 
учнів чи студентів; формування культури здоров’я педагогів, учнів 
чи студентів. 
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ПРОБЛЕМИ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Головко Р. В. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Нові умови суспільного розвитку потребують змін у 

підготовці до реалізації можливостей професійної діяльності 
спеціалістів, підвищують вимоги до якості освіти, її 
інформатизації, професійної підготовки та управління. Тому 
необхідно забезпечити ефективну підготовку та підвищення 
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. 

Кожна країна зацікавлена в тому, щоб підготувати когорту 
таких учителів, які б не лише забезпечували кількісну реалізацію 
завдань обов’язкового навчання, а й підносили на значно вищий 
рівень освіченість і культуру її громадян. Здійснити професійну 
підготовку такого фахівця надзвичайно складно. На перешкоді 
стають об’єктивні і суб’єктивні фактори, породжені суспільними 
перетвореннями, технічними здобутками стереотипами і 
формалізмом наявної системи професійної підготовки, 
умотивованістю і ціннісними орієнтаціями майбутніх педагогів. 

Існує необхідність пильніше розглянути ті причини, які 
перешкоджають досягненню значних результатів у професійній 
підготовці вчителів та поміркувати над шляхами оптимізації такої 
підготовки. 

Хто ж приходить здобувати учительську професію? Давайте 
скажемо відверто і прямо, що це надзвичайно різні за своїм 
інтелектуальним і педагогічним потенціалом студенти. Поряд із 
тими, хто прагне якомога скоріше розпочати роботу з дітьми, 
нерідко трапляються і такі, що недостатньо мотивовані на 
подальшу педагогічну діяльність.  

Недостатність престижності вчительської професії 
зумовлена і її низьким суспільним статусом, що проявляється в 
розмірі заробітної плати, трудомісткості навантаження, 
емоційному та психологічному напруженні. Цю прозору ситуацію 
соціального престижу професії учителя доводиться спостерігати 
кожному учневі у процесі тривалого навчання в школі. І тому вибір 
учительської професії випускниками школи здійснюється або за 
покликом серця або просто за можливістю вступу до вищого 
навчального закладу, щоб отримати диплом. Але за будь-яких 
обставин, здійснивши набір студентів на вчительські 
спеціальності, вищий навчальний заклад покликаний докласти 
максимум зусиль, щоб перетворити кожного з них на 
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професійного педагога. І на цьому шляху навчальний заклад 
очікує низку проблем і перепон. 

Передусім труднощі розпочинаються з чітких уявлень про 
те, яким має бути вчитель-професіонал, якими якостями і 
компетентностями володіти.  

Усе це накладає відбиток на стандартах і змісті педагогічної 
підготовки. Орієнтири ж громадськості, батьків і учнів спрямовані 
не лише на обізнаність, а на подолання упередженого ставлення 
учителів до учнів, несправедливого оцінювання їхніх знань, 
психологічного приниження школярів, неефективної взаємодії 
учителів з батьками, браку порозуміння між ними.  

Повагою й емпатійністю мають бути сповнені взаємини між 
педагогом і школярем. І це в складній ситуації поліетнічності, 
поліконфесійності, соціальної диференціації та різних 
інтелектуальних можливостей і обдарувань кожного окремо 
взятого школяра. Вироблення переконань, що жоден із учнів, 
незалежно від походження чи успішності, не може бути 
ущемлений у своїх правах, розпочинається в період професійної 
підготовки.  

Сучасний учитель повинен бути підготовлений до 
сприйняття школяра не тільки як об’єкта, але і суб’єкта 
педагогічної діяльності, бо той здатен виконувати таку роль не 
тільки по відношенню до себе, а і до однолітків та товаришів. 
Найголовніше розгледіти в учневі людину, яка з віком постійно 
змінюється, має власні особливості, специфіку розвитку 
(обдарованість, девіантність тощо) і до того ж здатна швидко 
віддзеркалювати зміни в суспільстві.  

Є очевидним, що сучасні діти швидше за дорослих 
засвоюють технологічні та інформаційні досягнення, що робить їх 
більш мобільними та відкритими до загального світового процесу 
глобалізації та формування ціннісних орієнтацій. Педагог має 
орієнтуватись в конкретній навчальній і виховній ситуації, 
враховувати особливості розвитку школяра, дитячої і підліткової 
субкультури тощо. Усе це накладає відбиток на вимоги до 
інформаційної та адаптивної компетентності педагога, умінь 
використання новітніх інформаційних технологій. Учитель, який 
приходить у школу після закінчення вищого навчального закладу, 
повинен досконало володіти інноваційними технологіями на 
основі електронних ресурсів, інтерактивними способами 
навчання, ситуативними та проективними методиками. А це не так 
просто здійснити в умовах недостатньої комп’ютеризації та 
матеріального забезпечення навчального процесу у вищих 
навчальних закладах. Інформаційна компетентність учителя 
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передусім формує здатність і вміння навчатися і 
вдосконалюватися протягом усього життя. Відомо, що в період 
бурхливих інформаційних революцій понад 30% знань, які 
доведеться викладати учителеві у наш час фактично іще не 
існують. Допомогти у виробленні умінь здобувати знання повинна 
належним чином організована самостійна навчальна робота 
студентів. На заваді цьому часто стають перевантаження 
студентів обов’язковими навчальними заняттями, а також 
відсутність електронних засобів, підручників та навчальних 
посібників, якісних інструктивно-методичних матеріалів до 
семінарських, практичних і лабораторних занять, веб-квестів 
тощо.  

Компетентності і якості майбутнього вчителя не здатні 
формуватись поза міжособистих контактів з учнями та поза 
шкільним середовищем. Тривалість практичної підготовки 
безпосередньо впливає на психолого-педагогічну та методичну 
обізнаність, комунікативні якості студента. Під час практики він 
переконується у власних можливостях і компетентностях, отримує 
задоволення від перших успіхів і починає аналізувати невдачі. 
Очевидним є і той факт, що практики активізують до навчальної 
роботи навіть тих студентів, які не особливо прагнуть в 
подальшому працювати учителями. Це зумовлене яскравим 
виявом важливості педагогічної освіти. Хоча за сучасними 
стандартами педагогічної підготовки питома вага практик має 
тенденцію до зростання, все ж загалом їх кількість недостатня. 
Особливо вузьким місцем у їх проведенні є те, що через 
відсутність належної оплати методистам, кращі загальноосвітні 
школи, а особливо гімназії, ліцеї відмовляються бути базами 
практик. Вітчизняним вищим навчальним закладам варто було б 
вивчити і наскільки це можливо запозичити досвід двофазової 
педагогічної підготовки, який практикують деякі європейські 
країни. За цієї моделі загальноосвітня, спеціальна і теоретична 
психолого-педагогічна підготовка проводиться у вищому 
навчальному закладі. А друга (практична) фаза переноситься в 
школу й спеціальні регіональні центри. Там студенти впродовж 
навчального року не лише практикуються в навчальній і виховній 
діяльності, а й обговорюють її результати з учителями, 
методистами та представниками вищого навчального закладу.  

З одного боку, праця помічниками вчителя зобов’язує 
студентів відповідально ставитись до виконання професійних 
функцій. А з іншого – школа сприймає появу таких практикантів як 
власних працівників, які мають працювати за традиційно 
установленими правилами. Лише після проходження такої 
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тривалої педагогічної практики і атестації студенти отримують 
диплом учителя. 

Підготовка вчителів має орієнтуватись на діяльнісні та 
інноваційні методи роботи в школі, на часткову чи повну відмову 
від старих методів, на заміну їх активними методами навчання. 
Стимулювати під час навчання у вищих навчальних закладах 
уміння і бажання майбутніх учителів застосовувати всі новітні 
засоби трансляції інформації. Необхідно глибоко осучаснити 
курси психології та педагогіки на основі використання наукових 
досягнень. 

Усе вищесказане свідчить про проблеми, із якими 
стикається кожен вищий навчальний заклад, який здійснює 
підготовку педагогічних працівників та шукає орієнтири оновлення 
такої підготовки. Безумовно, здійснювати такі пошуки краще в 
товаристві однодумців. 

Окрім того, у ході практичної підготовки майбутнього 
вчителя запропоновано послідовно впроваджувати такі види 
практик, як: ознайомча практика; культурологічна практика; 
виховна практика; навчальна практика; переддипломна 
(предметна) практика. 

Отже, проблемою фахової підготовки вчителів є те, що 
недостатня забезпеченість дидактичним та інформаційно-
комунікаційним забезпеченням і, зрештою, досвідченістю педагога 
та вмінням організації уроку та спілкуванням із батьками і дітьми, 
а також і сама адміністрація школи вважає, що студент не досить  
компетентний і не зможе побудувати навчальний процес. 
Досвідчений педагог зуміє найти вірне рішення і вийде з будь-якої 
ситуації, зуміє побудувати урок, найти підхід як до дитини так і до 
її батьків. А це все насамперед залежить від бажання самого 
студента і від викладачів, у яких навчалася дитина в школі, так і в 
закладах професійної підготовки майбутніх учителів. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ 

Кас’янова Г. В. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Динамічні процеси, що відбуваються в Україні, торкаються і 

сфери освіти, загострюючи проблеми підготовки майбутніх 
педагогів. Процес входження до європейського освітнього 
простору зумовив зміну ставлення суспільства до проблем 
самоосвіти майбутнього фахівця, його самовиховання та 
професійного розвитку. У сучасній освіті особливої значущості 
набуває підготовка активного, ініціативного вчителя, здатного до 
постійного самовдосконалення, спроможного бути 
конкурентоздатним і реалізувати свій потенціал на користь 
суспільству. Відтак ефективність професійної підготовки 
майбутнього вчителя початкових класів залежить від 
сформованості в нього здатності до професійного розвитку. 

Сьогодні в Україні відбувається модернізація освітньої 
галузі. Сучасні освітні реформи спрямовані на підвищення якості і 
доступності навчання, на виховання людини, яка відповідає 
потребам XXI століття – ініціативної, самодостатньої та творчої. 
Як зазначено у Концепції «Нова українська школа», нині особливо 
гостро постає проблема використання внутрішніх резервів 
підвищення результативності навчання школярів. 

Проблема професійного розвитку майбутнього вчителя є 
актуальною і затребуваною в руслі освітніх змін і відповідає 
вимогам формування конкурентоздатного фахівця. 

Під поняттям «фахова  підготовка майбутнього вчителя» в 
педагогіці й методиці розуміють єдність змісту, структури, цілей 
навчання й виховання студентів, способів реалізації набутих 
знань, навичок і вмінь у роботі з учнями.  

Професійна підготовка передбачає цілеспрямовану 
діяльність із засвоєння знань студентами та оволодіння ними 
навичками й уміннями, які будуть використані для стимулювання 
розвитку особистості учня. Проблема підготовки вчителя була 
важливою завжди, її вирішенню присвятили низку праць зарубіжні 
та українські педагоги. 

Вирішенню проблеми в контексті сучасних умов розвитку 
освіти присвячують свої дослідження знані психологи і педагоги, 
які розробляють проблему особистісно-орієнтованого навчання і 
виховання на всіх рівнях освіти. 

У професійному становленні майбутнього вчителя великого 
значення набувають завдання реформи освіти. 
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Сучасна професійна діяльність майбутнього вчителя 
базується на його підготовці як високопрофесійного фахівця, який 
ознайомлений з сучасними світовими вимогами до навчально-
виховного процесу школи першого ступеня, підготовлений до 
організації навчальної діяльності школярів як педагогічної 
взаємодії, що спрямована на розвиток кожної особистості, її 
підготовку до розв’язання завдань життєтворчості. 

Сучасний навчальний план, який відображає зміст 
професійної підготовки майбутнього спеціаліста, передбачає, що 
важливе місце в системі професійної підготовки вчителів 
належить дисциплінам психолого-педагогічного циклу. 

Забезпечення високого рівня практичної підготовки 
майбутніх учителів у ЗВО тісно пов’язане з використанням в 
освітньому процесі поряд із традиційними, академічними 
методами навчання так званих активних, професійно 
орієнтованих. 

У Новій українській школі діяльність педагогів набуває нових 
ознак, стає різноманітнішою, варіативнішою, такою, що враховує 
потреби, можливості й психологічні особливості учнів, гнучкою, 
адаптивною, здатною реагувати на зміни в освітньому просторі, 
неповторною, більш творчою за характером, гуманістично 
напрямленою на самореалізацію та саморозвиток особистостей 
як вчителя, так і учнів. 

Упровадження нових педагогічних технологій потребує 
відповідної підготовки вчителів, зокрема високого рівня 
креативної підготовки: основні знання про творчість; обізнаність з 
основними методами творчості та уміння їх застосовувати; 
теоретичні та практичні знання стосовно розвитку властивостей 
та здібностей творчої особистості, а також формування її життєвої 
стратегії.  

Педагог є творцем, дослідником і експериментатором, який 
розробляє і впроваджує в практику прогресивні технології та 
власний дидактичний і виховний доробок. 

Завданнями вивчення педагогічних навчальних дисциплін 
передусім є підготувати майбутніх фахівців до розуміння проблем 
реформування та оновлення початкової освіти, ознайомити з 
основними проблемами освіти нашої країни та інших країн світу; 
сформувати відповідальне ставлення до ролі вчителя-
реформатора, прагнення поповнювати свої знання, підвищувати 
професійну майстерність; надати наукові знання про сутність 
нових підходів та концепцій сучасної освіти та механізми 
розв’язання педагогічних проблем; застосовувати теоретичні 
знання з курсу в педагогічній практиці та в процесі подальшої 
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самоосвіти; виховувати відповідальне ставлення до своєї 
професії, прагнення до самовдосконалення; вміти організувати 
освітній процес, спрямований на вдосконалення наявної 
педагогічної системи тощо. 

Оволодіння педагогічними інноваціями, які базуються на 
психолого-педагогічних та  фахових знаннях, дозволить  учителю 
досягти високого рівня майстерності в здійсненні виховання та 
навчання школярів. 

Ідея особистісного та професійного розвитку майбутнього 
вчителя нездійсненна без самоосвіти. Під самоосвітою традиційно 
розуміють добровільно здійснювану пізнавальну діяльність, 
необхідну для вдосконалення будь-яких якостей людини. Будучи 
вищою формою задоволення пізнавальної потреби особистості, 
самоосвіта пов’язана з проявом значних вольових зусиль, з 
високим ступенем свідомості й організованості людини, 
прийняттям на себе внутрішньої відповідальності за свій розвиток. 
Самоосвіта передбачає розумове та моральне вдосконалення, 
тобто такий вид пізнавальної діяльності, при якому студенти, 
відповідно до своїх внутрішніх спонукань, поставлених перед 
собою цілей, розвивають свої духовні здібності й можливості, 
прагнуть до опанування спеціальними знаннями та вміннями, 
підвищують рівень культури. 
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ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ФАХОВОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
Федосова О. В. 

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

Кожна країна зацікавлена в тому, щоб підготувати вчителів, 
які б підносили на вищий рівень освіченість і культуру її громадян. 
На цьому шляху є об’єктивні і суб’єктивні фактори, породжені 
суспільними перетвореннями, технічним прогресом, формалізмом 
існуючої системи професійної підготовки. 

Проблеми ЗВО, які здійснюють підготовку педагогічних 
працівників, вимагають орієнтирів оновлення такої підготовки. 
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Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи для цього 
розробила Педагогічну Конституцію Європи. 

Учительська професія найбільш відповідальна, бо з неї 
розпочинається складний ланцюг основних взаємопов’язаних 
процесів: навчання і виховання – якісна освіта – науковий і 
технічний прогрес – розвиток суспільства. Кінцевий результат 
залежить від умінь, зусиль, здібностей та професіоналізму 
учителя. 

Причини, які перешкоджають досягненню значних 
результатів у професійній підготовці учителів:  

– учительська професія є однією з наймасовіших: у 
школах України  працює понад півмільйона педагогів. А скільки 
тих, хто зайнятий в дошкільних, позашкільних, професійних 
освітніх закладах? 

– дійти до кожного майбутнього педагога, розпізнати його 
здібності чи слабкі сторони, знайти підходи для розвитку і навчити 
його новому – складне завдання: необхідне поєднані зусилля і 
вишу, і педагога; 

– професію вчителя здобувають різні за своїм 
інтелектуальним і педагогічним потенціалом студенти: зацікавлені 
і недостатньо мотивовані на подальшу педагогічну діяльність; 

– відбулося падіння престижу вчительської професії 
(багаж знань не є показником авторитетності педагога): ЗМІ 
формують сьогодні образ учителя «недалекого», 
застандартизованого; учитель має низький суспільний статус: 
мала заробітна плата, велике навантаження, емоційне та 
психологічне напруження;  

– вибір учительської професії здійснюється або за 
покликом серця, або щоб отримати диплом (сьогоднішній учитель 
або прагне ділитись з учнями своїми здобутками, або байдужий 
до дитячих та педагогічних проблем). 

Шляхи оптимізації професійної підготовки вчителя: 
– необхідний пошук моделей державної та громадської 

підтримки педагогічних працівників (статус держслужбовця, 
висока зарплата,  позитивна громадська думка); 

– ЗВО покликаний докласти максимум зусиль, щоб 
перетворити кожного студента на професійного педагога;  

– держава повинна бути зацікавлена в суспільному 
прогресі і постійно ставити доволі високі вимоги як загалом до 
загальноосвітньої школи, так і до представників педагогічних 
професій (це  відбиток на стандартах і змісті педагогічної 
підготовки);  
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– школі слід позбутися упередженого ставлення учителів 
до учнів, несправедливого оцінювання їхніх знань, психологічного 
приниження школярів, неефективної взаємодії учителів із 
батьками, браку порозуміння між ними;  

– взаєморозуміння між педагогами та учнями є 
запорукою позитивних суспільних перетворень; 

– захист прав дитини для вчителя має  стати 
пріоритетом; 

– найголовніше розгледіти в учневі людину, яка з віком 
постійно змінюється, має власні особливості, специфіку розвитку 
(обдарованість, девіантність тощо) і до того ж здатна швидко 
відзеркалювати зміни в суспільстві;  

– педагог має орієнтуватись в конкретній навчальній і 
виховній ситуації, враховувати особливості розвитку школяра, 
дитячої і підліткової субкультури тощо;  

– учитель повинен досконало володіти інноваційними 
технологіями на основі електронних ресурсів, інтерактивними 
способами навчання, ситуативними та проективними методиками;  

– інформаційна компетентність учителя, володіння 
сучасною комп’ютерною технікою дає можливість перетворитися 
на організатора пізнавальної діяльності школярів і забезпечує 
зростання результативності навчання; 

– у ЗВО необхідне запровадження індивідуальної 
системи навчання яка є у світовому і європейському освітньому 
просторі ( коли студент є  активним суб’єктом організації власного 
навчання); 

– усі вчителеві компетентності мають доповнюватись 
високим рівнем креативності надихати учнів на власні творчі 
знахідки; 

– компетентності і якості учителя здатні формуватись у 
міжособистих контактах з учнями та поза шкільним середовищем.  

– ЗВО варто запозичити досвід двофазової педагогічної 
підготовки: загальноосвітня, спеціальна і теоретична психолого-
педагогічна підготовка проводиться у вищому навчальному 
закладі; практична фаза переноситься в школу й спеціальні 
регіональні центри (студенти проходять практику); 

– у ході підготовки майбутнього вчителя слід послідовно 
впроваджувати такі види практик, як: ознайомча практика; 
культурологічна практика; виховна практика; навчальна практика; 
переддипломна (предметна) практика; 

– після проходження тривалої педагогічної практики і 
атестації студенти отримують диплом учителя; 
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– варто забезпечувати багатопрофільну підготовку 
педагогів: різноманітні спеціалізації;  

– підготовка вчителів має орієнтуватись на діяльнісні та 
інноваційні методи роботи в школі, на часткову чи повну відмову 
від старих методів, на заміну їх активними методами навчання; 

– потрібно стимулювати під час навчання у вищих 
навчальних закладах уміння і бажання майбутніх учителів 
застосовувати всі новітні засоби трансляції інформації;  

– необхідно глибоко осучаснити курси психології та 
педагогіки на основі використання наукових досягнень; 

– сьогодні педагогічна підготовка має переорієнтуватись 
на формування вільної, енергійної і незалежної особистості 
вчителя, здатної діяти в дуже швидкозмінних умовах і бути 
взірцем для учнів.  

Яким бути сучасному вчителю? 
– авторитет сучасного вчителя значною мірою залежить 

не від суми знань, якою він опанував, а які пріоритети визначив в 
своїй діяльності;  

– сучасний учитель повинен володіти основними 
компетенціями європейського вчителя: інформаційною; 
адаптивною; комунікативною; комунікації іноземною мовою; 
здатністю навчатися протягом життя; науковця-дослідника.  

Отже, модернізація вищої освіти в Україні передбачає 
створення умов для розвитку особистості кожного студента. 
Інтеграція у світовий освітній простір вимагає постійного 
вдосконалення національної системи освіти (перезавантаження).  

 
 
НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ТА ІНФОРМАТИКИ 

Юзькова Я. С. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Освіта відіграє важливу роль у соціальному, економічному і 

моральному розвитку суспільства, особливо у процесі його 
глобалізації та інформатизації. На вивчання та компетенції людей 
стають найважливішими цінностями сучасної цивілізації та 
інформаційного суспільства, заснованого на знаннях. Ці процеси 
на перше місце висувають особистість учителя інформатики, 
професійна підготовка і компетентність якого є важливими 
факторами розвитку інформаційного суспільства. Учитель 
інформатики, рівень кваліфікації якого та відкритість до 
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нововведень відіграють важливу роль у суспільстві, повинен 
надихати молоде покоління стати повноцінними громадянами, що 
готові реалізувати свій потенціал, здійснювати як особисті та 
професійні завдання, так і стати активними учасниками розвитку 
інформаційного суспільства. 

Упровадження інноваційних технологій у теорію й практику 
вищої педагогічної освіти в останні десятиліття почасту 
здійснюється на основі компетентнісного підходу як одного зі 
стратегічних напрямів державної політики в освітній сфері, що 
передусім орієнтує на досягнення певного освітнього результату. 
Компетентнісний підхід наразі став одним із провідних у сучасні 
педагогіці професійної освіти, зокрема в професійній підготовці 
майбутніх учителів початкових класів. Саме він є відповіддю 
освіти на пришвидшення інтеграційних процесів у економічній, 
політичній і соціальній сферах, на зміни, що відбулися в світі 
дитинства у порівнянні з попередніми поколіннями, коли до школи 
приходять діти, добре обізнані з комп’ютерною технікою, розкуті, 
але почасту неготові до навчання й спілкування з однолітками. 
Тож початкова ланка освіти стає важливим періодом формування 
ключових компетентностей школярів, а також широкого кола 
загально навчальних і загальнокультурних умінь.  

Якість освіти залежить від декількох факторів, одним із яких 
є якісна освітня програма. Визначено такі фактори цієї програми: 
ресурси (викладацькі, адміністративні, інфраструктурні, 
інформаційні); потребу в програмі всіх зацікавлених сторін; 
характеристику програми, або кваліфікаційний профіль (мета й 
завдання); результати навчання в термінах загальних і 
специфічних компетентностей; зміст (знання, розуміння, вміння, 
цінності, здатності, інші особисті якості) та організацію (курси, 
модулі, кредити, послідовність); методи навчання, викладання і 
оцінювання; систему оцінювання, забезпечення та підвищення 
якості.  

На нашу думку, варто розглянути компетентнісний підхід як 
чинник якісної вищої освіти. Термін «компетенція» походить від 
латинського competo – взаємно прагну, відповідаю. Компетенція є 
інтегральним результатом взаємодії наступних компонентів: 
мотиваційного, цільового, орієнтаційного, функціонального, 
контрольного та оцінного, які в структурі загальної компетенції 
особистості тісно взаємопов’язані. Тому кожний компонент може 
впливати на розвиток інших компонентів.  

Як зазначається в Законі України «Про вищу освіту», 
компетентність – це «динамічна комбінація знань, умінь і 
практичних навичок, способів мислення, професійних, 
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світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних 
цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати 
професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 
навчання на певному рівні вищої освіти». Усвідомлення поняття 
професійної компетентності по відношенню до будь-якої 
спеціальності допомагає зрозуміти її специфіку. Термін 
«компетентність» означає обізнаність, поінформованість, 
володіння знаннями й уміннями, які проявляються в загальній 
здатності особистості до діяльності і формуються в процесі її 
становлення. Компетентність можна визначити як готовність 
особистості та її рівень уміння задіяти свій ступінь компетентності 
у грамотному вирішенні різноманітних завдань, покладених на неї. 
Використання компетентнісного підходу в системі вищої освіти 
залежить від рівня всебічної розвиненості та освіченості людини. 
Тому компетентнісний підхід передбачає не тільки обізнаність та 
інформованість людини, а й успішне розв’язання складних 
проблем, які виникають при засвоєнні нових сучасних 
інформаційних технологій.   

Нас цікавить професійна компетентність учителя. 
Професійна компетентність включає в себе знання й уміння, 
навички виконання завдання, особистісні якості, комплекс знань і 
професійних особистісних якостей, єдність теоретичної та 
практичної готовності до педагогічної праці тощо. Досліджуючи 
проблему професійної компетентності та етапи її становлення в 
діяльності педагога, виділяють: професійно-змістовний 
компонент; професійно-діяльнісний; професійно-особистісний. 

Для того щоб майбутній фахівець міг займатися 
професійною діяльністю та відчувати себе комфортно в 
сучасному інформаційному просторі, вільно застосовувати на 
практиці отримані знання, він має володіти інформаційної 
компетентністю. Інформаційна компетентність, як компонент 
ключової компетентності в підготовці педагога передбачає 
освоєння узагальнених видів інформаційної діяльності людини на 
основі використання ІКТ; як компонент базової компетентності в 
підготовці педагога передбачає освоєння інформаційної 
діяльності, способів використання ІКТ в освітньому процесі, в 
професійно-педагогічній діяльності вчителя; як компонент 
спеціальної компетентності в підготовці педагога передбачає 
забезпечення готовності вчителя до використання різних видів 
інформаційної діяльності, засобів ІКТ у предметній методиці. 

На сучасному етапі інформатизації освіти можна говорити 
про те, що компетентність майбутнього фахівця в інформаційних 
видах діяльності формується при активному використанні засобів 
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ІКТ під час оволодіння різними дисциплінами професійної та 
предметної діяльності. Отже, основний розвиток ключового та 
формування базового рівня компетентності вчителя інформатики 
в галузі інформаційних видів діяльності в основному буде 
зумовлюватися затребуваністю його ІКТ-компетентності при 
освоєнні різних дисциплін професійної підготовки. Ураховуючи 
зазначене вище, можна виділити такі професійні компетенції 
майбутнього вчителя інформатики: ключові (в галузі педагогічних 
та інформаційних технологій); базові (в галузі телекомунікаційних 
технологій; проектування та створення навчальної комп’ютерної 
мережі, як основи інформаційно-освітнього середовища 
навчального закладу); технологічні (в галузі архітектури 
комп’ютера); спеціальні (адміністрування навчальної комп’ютерної 
мережі, методичний супровід інформаційно-освітнього 
середовища навчального закладу).  

Інформаційними ресурсами дидактичного середовища є 
бази даних і знань, інформаційно-пошукові та інформаційно-
довідкові системи, автоматизовані бібліотечні системи, електронні 
журнали, експертні системи, автоматизовані курси, навчальні 
системи, автоматизовані лабораторні практикуми, комп’ютерні 
тренажери, автоматизовані системи управління навчальною та 
науковою діяльністю підрозділів ЗВО, а також спеціалізовані 
інструментальні засоби для розробки перерахованих видів 
інформаційних ресурсів. 

Отже, загальнофілософські й загальнонаукові методологічні 
орієнтири дослідження професійної компетентності майбутніх 
учителів початкових класів та інформатики вбачаємо в орієнтації 
на такі наукові підходи: системний підхід, що забезпечує 
дослідження професійної компетентності майбутнього вчителя як 
багатоаспектного поняття взаємозалежних і взаємопов’язаних 
елементів; особистісний підхід, згідно з яким формування 
професійної компетентності майбутнього вчителя початкової 
школи орієнтується передусім на його особистість; діяльнісний 
підхід, оскільки саме діяльність виступає вирішальним чинником 
розвитку й професійної реалізації майбутнього вчителя; 
синергетичний підхід, який виступає підставою розглядати 
професійну компетентність майбутніх учителів початкових класів 
в її постійному розвитку й саморозвитку відповідно до 
універсальних закономірностей еволюції природи, суспільства й 
людини; аксіологічний підхід, який дозволяє розглядати розуміння 
цінностей культури й мистецтва як важливу стратегію 
професійного розвитку майбутніх педагогів; культурологічний 
підхід, що дозволяє розглядати педагогічний феномен 
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професійної компетентності майбутніх учителів як певну 
сукупність культурних компонентів (педагогічної, комунікативної, 
інформаційно-комунікаційної культури); акмеологічний підхід, із 
позицій якого високо професійне здійснення педагогічної 
діяльності залежить від націленості особистості на вибір 
оптимального способу самореалізації в житті. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
Юровник Ю. В. 

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

Розширення міжнародних зв’язків України з європейськими 
країнами зумовили гостроту соціального замовлення на 
оволодіння іноземною мовою як засобом міжкультурного 
спілкування. Відображене в чинних програмах для 
загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, воно потребує суттєвих 
змін у підходах до викладання іноземної мови, оновлення змісту й 
методів навчання. Головне в навчанні іноземної мови перенесено 
на формування комунікативних умінь та навичок учнів, починаючи 
з першого року навчання в початковій школі. Особливого 
значення для здійснення виразного та ефективного іншомовного 
спілкування учнями початкової школи набуває рівень 
сформованості слухо-вимовних та ритміко-інтонаційних навичок. 
Виникає необхідність у формуванні професійно орієнтованої 
фонетичної компетентності майбутніх учителів початкової школи, 
що сприятиме формуванню слухо-вимовних та ритміко-
інтонаційних навичок англійського мовлення учнів початкових 
класів як засобу вдосконалення культури іншомовного 
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спілкування. Специфіка фонетичної системи англійської мови 
полягає в тому, що вона інтегрується в усі види мовленнєвої 
діяльності – уміння й навички фонетичного оформлення усного 
мовлення, читання і розуміння прочитаного або почутого на слух. 
Аналіз науково методичної літератури дозволяє проаналізувати 
зміст поняття фонетична компетентність та професійно 
орієнтована фонетична компетентність. 

На сучасному етапі свого розвитку початкова освіта в 
Україні зазнає значних змін, оскільки відбувається перехід від 
системи освіти, орієнтованої на передачу вчителем та засвоєння 
учнем певної суми знань до системи освіти, спрямованої на 
розвиток особистості учня. Тому у сучасній педагогічній науці 
останнім часом значна увага приділяється творчій пошуковій 
діяльності вчителя, спрямованій на впровадження нових 
педагогічних технологій, на особистісно-орієнтований підхід у 
навчанні та вихованні, на гуманізацію і демократизацію виховного 
процесу тощо. Цілком зрозуміло, що сучасний учитель повинен 
володіти вміннями творчого пошуку, науково-дослідної діяльності, 
які тісно пов’язані з педагогічним дослідженням.  

Слід також зазначити, що визнання на державному рівні 
доцільності запровадження іноземної мови в початковій школі 
актуалізувало проблему вдосконалення теоретичної бази і 
технологічного забезпечення підготовки вчителя початкових 
класів, зокрема вчителя іноземної мови початкової школи, як з 
огляду на зростання сучасних суспільних і особистісних вимог до 
педагогів. 

Розширення обсягів інформації з філологічних дисциплін та 
обмеження можливостей їхнього освоєння застосування 
традиційних засобів навчання, зростаючі вимоги до належного 
рівня сформованості професійних якостей майбутнього вчителя, 
обмежені можливості управління розвитком цих якостей 
традиційними дидактичними засобами подання навчальної 
інформації зумовили актуальність досліджуваної теми. Реалії 
сьогодення вимагають від вчителів початкової школи пошуку 
нових ефективних форм і прогресивних методів навчання, які 
були б адекватними новій парадигмі освіти. В.  Сухомлинський у 
багатьох своїх працях відзначав, що педагогічна діяльність 
неможлива без елементу дослідження, бо вже за своєю логікою 
та філософською основою вона має творчий характер. Учений 
В. Загвязінський відзначає, що бути педагогом-дослідником – 
означає вміти знаходити нове в педагогічних явищах, виявляти в 
них невідомі зв’язки й закономірності. А це потребує передусім 
загальної культури та високої фахової підготовки, певного досвіду 
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навчально-виховної роботи й спеціальних знань і вмінь, 
притаманних саме дослідницькій роботі. Зокрема, треба вміти 
спостерігати й аналізувати явища; узагальнювати результати 
спостережень, виділивши найголовніше; за певними ознаками 
передбачати розвиток явищ у перспективі; поєднувати точний 
розрахунок із уявою й інтуїцією та багато іншого. Творчий, 
неортодоксально мислячий педагог, що глибоко й системно 
аналізує проблеми освітнього простору, постійно здійснює пошук 
нових способів перетворення парадигмального різноманіття 
педагогічної реальності. Усвідомлюючи існування в сьогоднішній 
науці двох парадигм освіти – технократичної та гуманістичної, 
педагог-дослідник здійснює інноваційний пошук, у результаті якого 
змінюються не тільки окремі компоненти освітньої системи – цілі, 
зміст, методи і технології навчання, але й її сутнісна 
концептуальна основа. Без цих змін система освіти 
залишатиметься інертною, консервативною, нездатною 
відповідати вимогам сучасності, а відтак – загальмується в 
кінцевому результаті соціальний розвиток. Творчу педагогічну 
діяльність учителя ми визначаємо як педагогічну діяльність, якій 
притаманні властивості творчої діяльності. Серед провідних 
мотивів, які відображають спрямованість учителя на дослідницьку 
діяльність, ми виділяємо допитливість та інтерес до вирішення 
педагогічної проблеми. До особистісних якостей педагога, які 
сприяють його успішній дослідницькій діяльності, особливе 
значення мають самостійність, ініціативність, працелюбність, 
готовність інтелектуально розвиватися, цілеспрямованість, 
наполегливість.  

Досліджуючи особистість учителя англійської мови і його 
педагогічну майстерність, науковці визначають дослідницькі 
вміння, якими він повинен володіти. На сучасному етапі 
необхідною умовою навчання є впровадження таких методик, які 
більш ефективно розкривали потенціал учнів, інтелектуальні та 
моральні якості, сприяли підвищенню мотивації до вивчення 
іноземної мови, активізували їх пізнавальну діяльність, спонукали 
до творчого пошуку та самовдосконалення. Важливо зробити так, 
щоб учень з раннього віку виявляв бажання дізнатись щось нове. 
Саме тут у пригоді можуть стати ігрові технології, до яких 
безпосередньо відносяться власне ігри, римівки, пісні, наспіви 
(chants), фізкультхвилинки (TPR). Педагогічна праця нетворчою 
не буває і бути не може, бо неповторні діти, обставини, 
особистість самого вчителя, і будь-яке педагогічне рішення 
завжди має спиратися на нестандартні чинники. Без урахування 
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цих особливостей така праця лежить за межами того, що 
називається словом – «педагогічним».  

Отже, без дослідницької та творчої діяльності на уроках 
вчитель не може сформувати свій власний метод викладання, 
лише йтиме протореною дорогою. Сучасна школа потребує 
творчо мислячих педагогів, адже в умовах стрімкого розвитку 
суспільства стає необхідним пошук нових підходів, що 
забезпечують ефективність навчання, і цей пошук просто 
неможливий без дослідницької та експериментальної діяльності 
вчителів. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
Янко Я. В. 

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

Педагогічна професія – одна з найдавніших. Виникла вона 
на ранніх етапах розвитку людства у зв’язку з потребою 
передавати підростаючому поколінню набутий досвід, 
виділившись згодом в окрему галузь. Учитель – це вихователь, 
наставник. У цьому його громадське, людське призначення.  

Суттєва особливість педагогічної праці – вона з початку і до 
кінця є процесом взаємодії людей. Це посилює роль особистісних 
взаємин у педагогічній праці: підкреслює важливість моральних 
аспектів. Специфічним є і результат педагогічної діяльності – 
людина, яка оволоділа певною частиною суспільної культури, 
здатна до соціального саморозвитку і виконання певних 
соціальних ролей у суспільстві. 

Учителями в широкому розумінні слова називають тих, хто 
озброює молоде покоління знаннями, уміннями, навичками. У 
вузькому значенні слово вчитель – це людина, яка одержала 
спеціальну підготовку і займається навчанням і вихованням учнів 
у загальноосвітній школі.  

Професійно обумовлені вимоги до вчителя в педагогіці 
виражаються термінами: «професійна придатність» і «професійна 
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готовність». Під професійною придатністю розуміють сукупність 
психічних і психофізіологічних особливостей людини, які необхідні 
для досягнення успіху в обраній професії. Під професійною 
готовністю – психологічну, психофізіологічну, фізичну готовність 
(тобто професійну придатність) та науково-теоретичну і практичну 
підготовку педагога. 

Педагогічна культура є частиною загальнолюдської 
культури. У ній втілені духовні цінності освіти і виховання 
(педагогічні знання, теорії, концепції, накопичений педагогічний 
досвід, професійні етичні норми) та матеріальні (засоби навчання 
і виховання), а також способи творчої педагогічної діяльності, які 
слугують соціалізації особистості в конкретних історичних умовах.  

Показниками високого рівня сформованості педагогічної 
культури слід уважати: 

– гуманістичну спрямованість особистості педагога; 
– психолого-педагогічну компетентність і розвинуте 

педагогічне мислення; 
– освіченість у галузі предмета, який учитель викладає, і 

володіння педагогічними технологіями; 
– досвід творчої діяльності, уміння обґрунтувати власну 

педагогічну діяльність як систему (дидактичну, виховну, 
методичну); 

– культуру професійної поведінки (педагогічного 
спілкування, мови, зовнішнього вигляду). 

Індивідуальна педагогічна культура виявляється в 
професійній поведінці вчителя. Так, учителеві з високим рівнем 
педагогічної культури властиві теоретичне обґрунтування власної 
педагогічної позиції, системність педагогічної діяльності, 
творення, гнучкість і варіативність у прийнятті рішень. Такий 
педагог має індивідуальний стиль. Він не лише зберігає і 
відтворює духовні цінності освіти і виховання, а й сам створює їх у 
вигляді нових технологій, методик, дидактичних і виховних 
систем. І навпаки, в учителя з низьким рівнем професійної 
культури виявляється невпевненість, нестійкість власної 
педагогічної позиції, безсистемність, непослідовність, невміння 
вирішувати педагогічні проблеми. 

Предметна підготовка (блок спеціальних дисциплін) 
спрямована на засвоєння логіки розгортання змісту конкретного 
наукового знання як складової частини загально людської 
культури і як засобу розвитку особистості учня. Він включає 
вивчення дисциплін необхідних для тієї чи іншої галузі знань і 
діяльності (математика, філологія, історія, біологія і под.) на 
сучасному рівні розвитку суспільства. 
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Педагогічна культура в реальному педагогічному процесі 
виявляється в єдності із загальнокультурними і моральними 
проявами особистості педагога. 

Культура зовнішнього вигляду ідеального вчителя – це його 
невід’ємна частка. Вона виконує професійну функцію: сприяє 
вихованню художньо-естетичних смаків учнів та гармонійно 
уособлює професійну діяльність вчителя.  

Ще однією важливою характеристикою діяльності вчителя є 
його мовна культура. Мова – найважливіший засіб спілкування 
вчителя з учнями, головний інструмент педагогічної праці. Вона є 
засобом безпосереднього впливу на свідомість і поведінку учнів.  

Манери вчителя – це зовнішня форма його поведінки в 
соціумі: учнівському, батьківському та учительському колективах. 
Чим досконаліші ці манери, тим більша сила їх виховного впливу.  

Специфіка педагогічної діяльності ставить перед учителем 
низку вимог до особистості педагога, які в педагогічній науці 
визначаються як професійно значимі особистісні якості. Останні 
характеризують інтелектуальну і емоційно-вольову сторони 
особистості, суттєво впливають на результат професійно-
педагогічної діяльності і визначають індивідуальний стиль 
педагога. 

Педагогічна практика посідає важливе місце в процесі 
формування особистості педагога. Основною метою педагогічної 
практики у ЗВО є формування в студентів уміння застосовувати в 
педагогічній діяльності науково-теоретичні знання, здобуті при 
вивченні насамперед суспільних, загальнопедагогічних і 
спеціальних дисциплін, розвиток у майбутніх вихователів, 
викладачів інтересу до педагогічної і наукової діяльності. 

Педагогічна практика інтегрує в професійній освіті не лише 
знання з психолого-педагогічних дисциплін, а й знання з 
суспільних і спеціальних навчальних предметів. 

У період практики здійснюється велика виховна робота, 
спрямована на формування професійних навичок, активної 
життєвої позиції, сукупності громадянських і моральних якостей 
майбутнього педагога. Студент і студентський колектив 
виступають одночасно і як об’єкт, і як суб’єкт виховання. 
Виховання студентів органічно пов’язане з їхньою підготовкою до 
роботи з дітьми. 

Важливою ділянкою педагогічної практики є виконання 
творчих завдань, включення студентів у навчально-дослідну 
роботу (НДРС), що полегшує пристосування їх до умов роботи в 
дошкільному закладі, педагогічному училищі. На старших курсах 
студенти в процесі педагогічної практики виконують ролі вчителя-
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предметника і дублера класного керівника. Складовою частиною 
процесу навчання у вузі є контроль і оцінка знань, умінь студентів. 
Основна форма контролю – заліки й екзамени. При цьому 
здійснюються не лише контролюючі, а й навчальні, виховні 
функції. Студентів, які на семінарах і практичних заняттях 
продемонстрували відмінні знання, за рішенням відповідної 
кафедри можуть бути звільнені від заліків та екзаменів. Заліково-
екзаменаційна сесія зобов’язує студентів відновити у своїй пам’яті 
вивчений матеріал, доповнити свої знання на основі роботи з 
першоджерелами, осмислити основні питання курсу. Дипломні і 
курсові роботи, реферати виконуються в плановому порядку 
(відповідно до навчального плану). 

Засвоєння різноманітних форм та методів активного 
навчання допомагає майбутнім педагогам швидше набути 
професійного досвіду, глибше усвідомити соціальне призначення 
професії вчителя.  

Професія вчителя завжди була однією з найпочесніших у 
нашій країні. Вона наповнена великим ідейним змістом, бо тісно 
пов’язана із розв’язанням головних завдань суспільства. Аналіз 
світових тенденцій у галузі професійно-педагогічної освіти 
засвідчує зростання вимог до педагогічного професіоналізму і 
особистих якостей вчителя. На думку вчених, основними 
проблемами, з якими зустрічатимуться вчителі в цьому 
тисячолітті, є: 

– постійне ускладнення змісту освіти, гарантування 
високого рівня освітніх стандартів; 

– самостійна постановка і вирішення творчих і 
дослідницьких завдань; 

– ускладнення проблем виховання; 
– безперервне оволодіння прогресивними технологіями 

навчання і виховання, новими досягненнями вітчизняного і 
зарубіжного досвіду; 

– розв’язання складних професійно-педагогічних 
проблем, які вимагають інтеграції знань, практичних умінь і 
навичок; 

– робота в єдиному інформаційному середовищі, що 
передбачає раціональне використання інформаційних технологій 
у навчально-виховному процесі. 

Усе це може здійснювати лише вчитель із високою 
професійною компетентністю, розвиненими творчими, 
дослідницькими здібностями, високим рівнем інтелігентності, 
духовно-морального потенціалу, конкурентоздатності, 
ерудованості, здібностей до безперервної освіти. 
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СЕКЦІЯ 5 

РЕФОРМА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ: ЗА І ПРОТИ? 
 
ФІЛОСОФСЬКО-МУЗИЧНІ АСПЕКТИ МЕТОДИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ 
Карпенко О. О. 

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

Сучасний освітній простір наскрізь пронизаний новітніми 
підходами щодо методики викладання шкільних дисциплін. Одним 
із пріоритетних напрямів викладання музичного мистецтва є 
інтеграційний аспект. Комплексний підхід до подання матеріалу, 
усвідомлення глибинних міждисциплінарних зв’язків, 
встановлення соціокультурного діалогу потребує наявності 
педагогічної майстерності, широкого спектру знань у різних 
сферах гуманітаристики, розуміння ціннісних стратегій розвитку 
сучасного мистецтва. У певному сенсі саме універсальна мова 
філософії стане у пригоді педагогу-новатору, адже той 
світоглядний базис, який містить наука про мудрість, – безцінна 
скарбниця кожної особистості. 

Особливого значення набуває філософське знання в 
музикологічній площині. Протягом тисячоліть музика і філософія 
ведуть свій невпинний діалог, завдяки якому кожна царина 
сповнюється новими смислами та ідеями. Синтез філософського і 
музикологічного аспектів утворює простір, в якому існують ціннісні 
парадигми суспільства, соціокультурні коди людства, чисті ідеї та 
їх музичні втілення. Музика – естетичний феномен, що має 
унікальну цінність і філософське підґрунтя. Виходячи за межі 
власне естетичної природи, музика являє собою трансцендентне, 
що виступає однією з фундаментальних категорій філософського 
дискурсу, отже феномен музики долає естетичні рамки і 
розглядається як  філософська проблема.  

Історії відомі приклади інтеграції філософії з музичним 
мистецтвом у педагогічній площині. Пригадаємо значний внесок у 
філософію музику відомого мислителя Олексія Лосєва, який 
гармонійно поєднував художню творчість і сферу чистої думки. У 
своїх дослідженнях мислитель розробляє питання онтологічного 
фундаменту музики, надає теорії музики філософського 
наповнення, наголошує на трансцендентній сутності музики, 
постулює музику як мистецтво втіленого числа у часі. Привертає 
увагу також постать німецького філософа і композитора Теодора 
Адорно, який збагатив музикологію філософською глибинністю, 
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репрезентував новий погляд на музичне мистецтво як «код 
соціального», сфокусував увагу на досвіді свободи, який дарує 
людині музика, розробив класифікацію типів слухачів, базуючись 
на «структурному слуханні». 

Сьогодення також потребує філософського осягнення 
музики впровадження в суто музикологічні дисципліни 
філософської складової. Такий підхід суттєво підвищить рівень 
загальної музичної культури студентів – майбутніх викладачів, 
котрі нестимуть свої ідеї учням, розкриють їм шляхи пізнання 
мистецтва, спонукають до свідомої творчої діяльності. Відомо, що 
філософування неможливе без трьох важливих компонентів: 
подиву, сумніву та рефлексії, музикування і слухання музики 
також потребують мисленнєвих та творчих зусиль. Отже, 
важливим і запитаним суспільством є формування нової 
парадигми гуманітарного знання, що базується на прагматичному 
повороті у філософії та музикології. Людина як жива істота 
знаходиться у єдності зі світом, який вона пізнає, перетворює й 
чує. Здатність вслуховуватись у буття, пригадувати його і чути 
(Ф. Ніцше, М. Гайдеґґер) виступає фундаментальною ознакою 
буття людини. Однак наближення до музичного всесвіту, пізнання 
його глибин уможливлюється лише ціною відмови від 
антропоцентризму.  

У вищих навчальних закладах України спостерігається 
тенденція впровадження в освітній процес інтегрованих курсів 
філософсько-музичного спрямування. Курс «Філософія музики» 
викладається у Національному університеті «Києво-Могилянська 
академія», Сумський державний педагогічний університет 
ім. А. Макаренка також започаткував курс «Філософія музики», у 
Львівській національній академії ім. М. Лисенка викладається 
філософія музики, історія музичної естетики, у Дніпропетровській 
академії музики ім. М. Глінки впроваджено курс «Філософія 
культури», серед курсів Львівського національного університету 
ім. І. Франка знаходимо «Музичну антропологію», Одеська 
державна музична академія ім. А. Нежданової вирізняється 
наявністю курсу «Музична культурологія та антропологія». Така 
вітчизняна практика свідчить про посилення інтелектуального 
ресурсу гуманітарних дисциплін та надання здобувачам освіти 
ґрунтовних комплексних  знань у відповідності до світових 
тенденцій.  

Методично-музична підготовка майбутніх учителів 
музичного мистецтва повинна включати питання онтології, 
феноменології та соціології музики. Методологічним базисом 
курсу виступає міждисциплінарний та холістичний підхід. 
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Викладання методики музики передбачає апелювання як до суто 
гуманітарного знання, так і до філософського та природознавчого. 
Розуміння онтологічних основ музики складно уявити без 
звернення до сучасних фізичних теорій, зокрема, теорії струн. 
Музична феноменологія спрямовує до фізіології і психології. 
Обов’язковим є звернення до вчення Е. Гуссерля та ідей 
М. Мерло-Понті.  Соціологічний аспект музичного буття розкриють 
розвідки Т. Адорно та В. Мартинова.  

Під час викладання методики музики слід звернути увагу на 
визначення поняття «музика» в значенні  організованого в часі 
звуку і висвітлити темпоральні особливості мистецтва звуків. 
Доцільно розглянути структуризацію звуку, що дозволить глибше 
зрозуміти музичний феномен, а також зосередитись на понятті 
звук та його глибинних онтологічних  витоках. Необхідно довести 
фундаментальну вкоріненість феномену музики в буття людини 
та зробити акцент на індивідуальності та унікальності сприйняття 
музики. Важливо виявити процес конвертування онтологічної 
універсальності музики в особливу форму її сприйняття, тобто 
вийти у сферу постметафізичного мислення, в якому значущості 
набуває унікальне й неповторне.  

Новий погляд на викладання методики музики вимагає 
впровадження інтерактивного формату навчання. Студентів 
необхідно постійно заохочувати до розмислів та міркувань, до 
продуктивної аналітичної діяльності та власних творчих 
реалізацій. Методично-інструктивний арсенал викладача повинен 
включати додаткові матеріали: аудіо і відео продукцію, 
відвідування концертів, вистав, зустрічі з митцями. Перегляд 
документальних фільмів та науково-пізнавальних програм 
відповідної тематики, участь у медіапроєктах стане безцінним 
унікальним досвідом залучення до неповторного музичного 
всесвіту. Відвідання концертів видатних митців збагатить власний 
доторк до мистецтва звуків, розкриє невідомі раніше нюанси і 
техніки.  

Інтеграція філософського і музичного знання, живе 
сприйняття музики в поєднанні з усвідомленим розумінням та 
метафізичними прозріннями надають музиці нової буттєвості. 
Застосування холістичного підходу в методичній підготовці 
майбутніх учителів музики покликане подолати фрагментарність 
та виокремленість уявлень і знань студентів у музичній царині та 
спонукає до усвідомлення цілісної картини буття, місця 
особистості в мистецькому просторі. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ГІТАРНОЇ 

ОСВІТИ 
Дермельова Н. М. 

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

Підготовка студента до інструментально-виконавської 
діяльності в початковій школі на уроках музичного мистецтва є 
безпосередньо завданням освітнього процесу. Йдеться мова про 
підготовку вчителя музичного мистецтва, який у процесі навчання 
опановує основи гри на гітарі. 

Період навчання повинен означитись здобутком високої 
виконавської майстерності майбутнього вчителя. Надпопулярний 
статус образу гітари в сучасному світі, розмаїття різновидів 
інструменту зобов’язує бути ознайомленим з багатьма провідними 
жанрами, а також виконавськими стилями, в основі яких 
знаходиться, безумовно, академічне музично-виконавське 
мистецтво.  

Гітара – інструмент багатофункціональний, вона може бути і 
соліруючим, і акомпануючим, і цілим оркестром, звучати у джазі, 
фольклорній музиці, естраді.  

Досліджуючи історію розвитку вітчизняної гітарної освіти, 
А. Коваленко та В. Цимбал вважають за необхідне висвітлити 
становлення гітарного мистецтва та педагогіки в найбільших 
містах України. Відкриття класу гітари в консерваторіях та 
музичних училищах сприяло професійному зростанню педагогіки 
та виконання на гітарі.  

Провідне місце у формуванні академічних засад гітарної 
педагогіки в Україні належить першому педагогу, засновникові 
кафедри народних інструментів, відкритій у 1938 році в Київській 
консерваторії (тепер Національна музична академія України 
ім. П. І. Чайковського), Маркові Гелісу, який, за свідченням 
гітариста М. Михайленка, «добре знав гітару та її репертуар» [1].  
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Як зазначають науковці, фахове викладання гітари у вищих 
навчальних закладах остаточно утвердилося порівняно пізно [1]. 

 Клас гітари в Одеській консерваторії відкрито в 1994 році. 
2004 року заснована Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки 
(спочатку функціонувала як «Музичний факультет Харківського 
державного університету мистецтв ім. І. Котляревського у 
Дніпропетровську»), де класичну гітару викладають 
Ю. Радзецький, А. Жерздєв, Ю. Коральова. 

Особливістю гітарної педагогіки в Донецьку є її 
функціонування в складі окремої кафедри струнно-щипкових 
інструментів Донецької державної музичної академії 
ім. С. Прокоф’єва, яка виділилася 1992 року зі складу кафедри 
народних інструментів. Провідними педагогами класу гітари були 
В. Івко та старший викладач П. Іванніков – наставники цілої 
плеяди лауреатів Всеукраїнських та міжнародних конкурсів.  

Львівська гітарна школа є добре відомою як в Україні, так і 
за її межами (Г. Казаков, В. Сидоренко). Фахове викладання гри 
на гітарі у Львові та становлення професійного шкільництва різних 
рівнів у галузі гітарного виконавства нерозривно пов’язане з 
іменем Георгія Казакова. Заслужений діяч Мистецтв України, 
професор кафедри народних інструментів Георгій Миколайович 
Казаков (17.01.1914 р., Харків – 16.11.1998 р., Львів) заслужено 
вважається корифеєм українського виконавства та педагогіки. Він 
був основоположником кафедри народних інструментів Львівської 
державної консерваторії ім. М. Лисенка  багатолітнім викладачем 
класів домри, гітари, балалайки, цимбал, баяна, творцем 
концертного і навчального репертуару, майстром-
конструктором [1].  

 Вагомий внесок у підготовку професійних виконавців та 
викладачів гри на гітарі зробив український дослідник 
М. Михайленко (учень М. Геліса). У навчальному посібнику 
«Методика викладання гри на шестиструнній гітарі» (2003 р.) 
автор розкриває основні проблеми педагогічного процесу  
навчання гри на гітарі. 

М. Михайленко вважає, що гітара є сформованим 
тисячоліттями типом струнно-щипкового інструмента. Створення 
гітари припадає на VII ст. до н.е., свою назву вона отримала від 
греків на честь гори Кіфарон, де вона з’явилася вперше. Гітару як 
музичний інструмент активно використовували у Стародавній 
Греції, Близькому Сході та Римі, але називали її по-різному, 
зокрема: в ассирійців ‒ «кіфара», у арабів – «цитара», у Середні 
віки у Франції «гітере», в Італії ‒ «кітарра», в Англії та Данії – 
«житар», в Швеції – «гітарр», в Польщі та Росії – «гітара» [2]. 
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Починаючи з середини ХХ ст. гітара стає, за переконанням 
Є. Мошака, (Кандидатська дисертація «Традиції гітарної музики в 
контексті європейської музичної культури другої половини ХХ 
століття» (2012 р.) надзвичайно популярною в Україні та світі як 
серед професійних музикантів, так і в колі любителів. Пройшовши 
складний історичний шлях трансформацій та змін гітарна музика 
має свої самобутні жанрово-стильові традиції. Захоплення 
викликає реалізований в гітарній творчості синтез циганської та 
джазової музики [3]. Нові технічні можливості гітари дозволяють їй 
стати символом рок-музики і навіть змінювати закони існування 
культури, дати таке явище як попкультура. 

Як не парадоксально, у наш час функціонування 
мультимедійних засобів, за допомогою яких можна налаштувати 
гітару, транспонувати мелодію, побудувати будь-яку гармонічну 
вертикаль, класична гітара не тільки не програє електронним 
різновидам, а й упевнено виходить на перший план у виконавстві. 
Можливо, з огляду на те, що швидко наступає втомленість від 
електронних аналогів, зростає попит на живий звук, таким чином 
справжнє мистецтво у світі з кожним роком помітно зростає. 

Сьогодні питання гітарної творчості й виконавства все 
частіше опиняються у центрі уваги вітчизняних музикознавців. 
Наукові розвідки В. Сидоренко розкривають оригінальні 
«сторінки» українських митців у сфері гітарної музики. Так, 
зокрема, перу Михайла Вербицького – автора Національного 
Гімну України – належать методична праця «Поученіє хітари» та 
рукописна збірка з 32-х п’єс «Guitarre № 16». М. Вербицький 
надзвичайно гармонійно поєднав риси мелодики і гармонії 
характерні для музики Європи того часу з  українськими 
елементами [4].  

Одним з основних завдань сьогодення є збереження і 
популяризація вітчизняної музичної спадщини. Особливу увагу 
необхідно приділяти обробкам українського мелосу та 
оригінальним творам сучасних українських композиторів. У 
репертуарі гітариста обов’язково має бути традиційна музика 
країни, у якій він формувався як музикант. 

Останні десятиліття українські композитори А. Загайкевич, 
В. Камінський, О. Козаренко, Б. Котюк, В. Польова, В. Рунчак, 
М. Скорик, М. Стецюн, І. Тараненко демонструють посилення 
інтересу до гітари, поряд із сольними композиціями з’являються 
масштабні твори для гітари (Концерт для гітари з оркестром 
М. Стецюна, присвячений відомому харківському виконавцю – 
гітаристу В. Доценко ). 
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ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 
Чугай С. М. 

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

У своїй професійній діяльності вчитель постійно має 
виступати в ролі виконавця, і для цього необхідно вільно володіти 
музичним інструментом, розуміти й опановувати музичний 
матеріал і, творчо інтерпретуючи, доносити його до слухачів. 
Творча робота вчителя музики ґрунтується на міцній музично-
виконавській підготовці, забезпечити яку повинні заняття з 
основного музичного інструмента, в ході яких у майбутнього 
фахівця формується художня, методична і загальна педагогічна 
культура.  

Професійне становлення майбутнього вчителя музики в 
процесі його підготовки у закладі вищої освіти передбачає 
оволодіння певною сукупністю знань, навичок та умінь, а також і 
особистісне самовдосконалення. Формування педагога нового 
типу можливе лише за умови наближення навчання у закладі 
вищої освіти  до реальної професійно-педагогічної діяльності. 
Особливої уваги набуває проблема підготовки майбутнього 
вчителя, здатного самостійно і творчо розв’язувати практичні 
завдання у професійній діяльності.  

У зв’язку з цим, пошуки в межах теорії і практики 
професійної освіти спрямовані на знаходження умов, що 
максимально стимулювати б до розвитку професійних умінь та 
навичок студентів. Розвиток  музично-педагогічної освіти вимагає 
перегляду теоретико-методологічних засад професійного 
розвитку майбутнього вчителя музики, пошуку нових механізмів 
формування його творчої особистості, активізації його 
самопізнання і самовдосконалення. 
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Основним компонентом фахової підготовки вчителя музики 
є інструментальна підготовка. Серед важливих і різноманітних 
властивостей музично-педагогічної кваліфікації вчителя музики 
виняткова роль належить саме володіння інструментом. 
Відношення музикантів до виконавського апарату формувалося 
на протязі довгого історичного часу та змінювалося в процесі 
розвитку інструментального мистецтва, вдосконалення методів 
викладання, наукового усвідомлення закономірностей гри на 
музичних інструментах.  

На сучасному етапі проблема розвитку та вдосконалення 
виконавського апарату музиканта-інструменталіста розглядається 
комплексно в руслі системного аналізу музично-виконавських 
процесів. Володіння навичками творчого музикування є 
свідченням високого рівня загально музичної кваліфікації вчителя. 
Гра на музичному інструменті вимагає від музиканта необхідних 
знань, одне з яких – добування гармонічного звучання 
інструменту. Завдяки прийомам та штрихам можна досягти 
бажаного результату. Виховання необхідних технічних навичок і 
вмінь має бути головним, також необхідно приділяти увагу 
розвитку творчих здібностей студента-виконавця. 

У музично-виконавській підготовці інструменталістів 
виконавська майстерність визначається, як виховання 
інструментальних та технічних навичок поміж їх зв’язків з 
розкриттям художнього змісту твору. Характер звучання 
інструменту формується прийомами гри. Гра визначається, як 
доцільний рух рук і пальців. Застосування певного прийому 
допоможе добитися виразного виконання та буде сприяти 
виявленню музичного образу засобами інструменту. 
Удосконалення музично-педагогічної підготовки вчителя полягає в 
розвитку професійно значущих якостей учителя-музиканта.  

Формування виконавської майстерності це складний 
процес, розвиток якого висуває необхідність постановки в центр 
уваги поняття «майстерність», що складає ядро, систематизуючу 
основу виконавської діяльності та виступає вихідною 
передумовою джерела формування майбутнього педагога-
інструменталіста. Майстерність уподібнюється з вправністю, 
мистецтвом, ознакою яких є досконала творча обізнаність 
індивідуума про предмет діяльності, що характеризується 
неповторністю, індивідуальністю, унікальністю уміння майстра, 
оригінальністю вирішення творчих завдань. Знання, уміння, 
навички в процесі становлення професійної майстерності 
доповнюється волею та наполегливістю. Майстерність 
набувається в процесі діяльності, виступає як властивість до 
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суб’єктивного усвідомлення образу об’єктивної дійсності, що 
зумовлює творче перетворення установлених стереотипів.  

Робота над удосконаленням виконавської майстерності 
формує сприйняття цілісного музичного образу, багатоплановість 
музичного мислення, відчуття різноманітності нюансів та тембрів, 
творчої ініціативи їх застосування, вміння слухати і чути швидких 
переходів із одного емоційного стану в інший, розуміння значення 
кожної інтонації та фрази в побудові музичної форми та основи 
агогічних відступів, осмислення артикуляції, удосконалення ритму, 
збагачення технічної майстерності та розширення звукової 
палітри шляхом творчого переосмислення гри, а також естетичні 
та вольові якості, такі як самодисципліна, відчуття особистої 
відповідальності.  

Така робота активізує творчу уяву виконавця, розширює 
межі його фантазії шляхом втілення ідей, допомагає музиканту 
перебороти власні виконавські недоліки (невміння витримувати 
темп, ритм), робить виконання впевненішим; дає стимул до 
постійної мобілізації уваги, надає нових рис артистизму, 
допомагає визначити своє покликання шляхом звільнення від 
інструментальних та загально виконавських недоліків. 
Використання вчителем-музикантом у своїй роботі низки 
методичних прийомів сприяє самовдосконаленню його 
професійних якостей. 

Основними завданнями є теоретична підготовка, розвиток 
умінь та навичок , відчувати різноманітність динамічних відтінків, 
звукових барв, штрихів тощо. До музиканту зажди висувають певні 
вимоги: володіння технічними навичками гри на інструментах, 
гармонічне та мелодичне мислення, імпровізаційне відчуття; 
тонке відчуття ритму, володіння штрихами і специфічними 
способами звуковидобування; наявність творчих даних, 
досконала техніка гри на інструменті; уміння аранжувати, знання 
композиції, орієнтація в електронній, трансляційній техніці; 
сучасне мислення, міцний професіоналізм. Усе це є фундаментом 
для розвитку виконавської майстерності.    

Іншим компонентом є синхронність та якість роботи  
ансамблю чи оркестру, зумовлена єдиним розумінням та 
відчуттям партнерами темпу й ритмічного малюнка. Головними 
умовами спільної роботи ансамблю є: уміння узгоджувати 
звучання свого інструменту (голосу) в ансамблі у темповому і 
ритмічному відношенні; уміння знайти необхідну звукову 
рівновагу; володіння основними динамічними нюансами; уміння 
зіставляти звучання різної сили, поступово підсилювати або 
послаблювати звучання залежно від визначеної початкової і 
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кінцевої сили звука; уміння відтворювати подовжене і швидке 
звукове наростання; узгодження технічних прийомів між усіма 
учасниками. Уміння досягнути компактного звучання, що 
характеризує індивідуальне звучання голосу (інструменту) або 
ансамблю в цілому. 

Отже, уміння слухати себе і партнера, контролювати гру, 
відчувати звукову перспективу, підпорядковувати звучання 
загальній художній меті є основою для розвитку виконавської 
майстерності. А для цього необхідно розвивати виконавський 
слух, що може сформуватись тільки під час власної виконавської 
практики музиканта. У процесі виконання учасники ансамблю 
бачать один одного і тому мають можливість для взаємного 
контакту шляхом координації виконавських намірів. При 
ансамблевому виконанні музичного твору одним із умінь є уміння 
передавати партнеру своє бачення музичних образів, впевнити у 
правдивості та природності своєї інтерпретації, а одночасно – 
вміти розуміти бажання й задуми партнера. Коли виконавська 
індивідуальність кожного окремого виконавця підпорядковується 
колективній художній меті, це свідчить про якість виконавської 
майстерності. Саме в ансамблевому виконавстві найяскравіше 
розкривається індивідуальність артиста. 

Можемо дійти висновку, що найціннішою якістю 
виконавського мистецтва є свобода вираження при органічному 
синтезі індивідуальностей, який виникає у процесі тривалої та 
різноманітної роботи. На цій основі творчий імпульс, зароджений 
в одного із партнерів, розпізнається, підтримується іншими. 
Основною вимогою до виконавської майстерності учасників 
студентських музичних колективів є наявність безпосереднього та 
миттєвого взаєморозуміння, що дозволяє досягнути виключної 
яскравості та багатогранності у прояві творчої індивідуальності 
кожного з музикантів.  

Стосовно виконавської підготовки, сучасна методика та 
теорія музичної освіти розглядає виконавську майстерність, як 
одну з невід'ємних частин фахової підготовки вчителя музики. 
Робота в інструментальному  класі має бути спрямована на 
розвиток такого рівня музично-виконавської майстерності 
студента, який в своїй практичній діяльності зможе забезпечити: 
проведення на високому рівні уроків музики в закладах початкової 
та середньої освіти; вільне володіння інструментом, уміння 
виконувати музичні твори на високому рівні, акомпанувати, 
підбирати на слух та транспонувати; застосовувати у практичній 
діяльності досягнення передових освітніх технологій. 
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МЕДІАКОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
МИСТЕЦТВА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК ВИМОГА СУЧАСНОГО 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 
Власенко Є. В. 

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

У сучасному світі медійні технології розвиваються дуже 
спритно, тож постає потреба в розумінні їхнього використання. 
Підвищення впливу медіазасобів освіті теперішнього часу 
визначають певні вимоги до майбутніх вчителів. Початкова школа 
одна з найперших ланок в інформаційному суспільстві, з якою ми 
стикаємося.  

Сьогоденні вимоги, визначені освітніми стандартами, 
спонукають учителів не лише надавати учням навчальну 
інформацію, а й навчати способам практично застосовувати її в 
житті. Реалізувати такі завдання покликана інтерактивна модель 
навчання.  

Медіакомпетентність є найбільш вагомою вимогою до 
вчителя молодших класів. Компетентність – це показник 
готовності педагога виконувати певний вид діяльності, 
медіакомпетентність – це характеристика медіаграмотності 
вчителя. Викладач, котрий теоретично і практично готовий до 
педагогічної діяльності, котрий відкритий до нових знань, 
спроможний розвиватися зі швидкістю сучасності, активний та 
відданий своєї професії, має великий вплив на підростаюче 
покоління, яке постає перед ним з року в рік найбільш 
різноманітно-розвиненим. Медіакомпетентність професіонала 
свого діла зацікавлює дітей у навчанні швидше та якісніше. 
Викладач мистецтва це той самий викладач, від якого 
залежатимуть смаки дитини в подальшому житті. Мистецтво 
впливає на настрій людини, на її поведінку як наодинці, так і в 
суспільстві, на поставу мови, інтонацію та тон голосу, почуття 
гумору та на багато інших аспектів зовнішнього та внутрішнього 
світу людини. Навчання з  використанням медіа зацікавлює дітей 
пізнавати усі види мистецтва. Перш ніж прочути та аналізувати, 
музику потрібно чути, картини художників – бачити, в танцях 
відчувати ритм тощо. Кожний вид мистецтва потребує 
пробудження певного фізичного почуття, після якого можливо 
аналізувати психологію дитини та навчити творчо мислити. Тільки 
на уроках мистецтва можливо максимально виразити свої 
переживання та настрій, завдяки чому вчитель краще розуміє 
дітей та їхні фантазії. Інтерактивні уроки допомагають 
розкріпачуватися  учням, сприяють творчому розвитку дітей із 
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різним рівнем успішності. Уроки музики стають найбільш 
згадуваними, якщо оснащені, наприклад, презентацією про 
біографію композитора, інтерактивним плакатом з його п’єсами, 
картою з історією створення різних музичних композицій, 
прослухування вікторини он-лайн та ін.  

У процесі включення молодших школярів у медійну чи 
медійно-проєктну діяльність перед учителем постає проблема 
організації вирішення єдиних творчих завдань при різному 
розвитку досвіду учнів. У вирішенні цієї проблеми слід виходити з 
того, що необхідно підбирати такі пройми і форми роботи, в яких 
учні змогли б проявити і збагатити свій індивідуальний досвід. 
Завдання з використанням медіатехнологій дозволяють виразити 
учням свою думку і забезпечити комплексне засвоєння знать, 
допомагають краще сформувати смаки, навички в коректному 
поданні опису художніх або музичних картин. Практичний досвід 
введення медіаінтерактивності в уроки мистецтва показує не 
тільки велику зацікавленість дітей процесом пізнання, але й 
безперечний його вплив на творчій розвиток учнів. Виступаючи з 
власним творчим проектом перед однолітками або навіть 
викладачами  дитина не боїться робити помилок, бо мистецтво є 
неповторним і саме помилка учня може навіть збагатити виступ і 
продемонструвати тим самим своє почуття прекрасного. Було 
помічено, що збудити інтерес дитини буває легше саме в ході 
захисту їх власних робіт, бо творчість дітей може прокинутись і в 
класі на імпровізованому виступі, і коли вони з натхненням 
готувалися поза уроками та мають можливість розкритися під час 
представлення власного мислення, і коли дух конкурентності 
команд бурлить під час уроку, і коли до уроку готувалися вдома та 
наситилися позитивним настроєм від своєї сім’ї, бо домашні 
завдання з мистецтва можуть об’єднувати. Сучасне суспільство 
потребує згуртованої роботи, адже у кожного в руках є медійний 
пристрій, котрий частіше марнує час людини, і саме тут допоможе 
медіакомпетентний вчитель, завдяки якому стає можливим 
зробити свій ґаджет корисним, цікавим, пізнавальним, 
розвиваючим здібності.  

Ефективність навчання в наш час залежить від насиченості 
уроку. Володіння медіаграмотністю дозволяє краще орієнтуватися 
в процесі уроку та ектремальних обставинах, робити власні 
розробки та саморозвиватися. Використання мультимедіа 
можливо включати до процесу навчання на будь-якому етапі 
уроку, тому що об’єднуються різноманітні інформаційні об’єкти 
такі, як графіка, текст, анімація, відео та звук. Такі процеси 
навчання можуть використовуватись як вчителем, так і учнями.  
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Студент закладу вищої освіти повинен уміти 
використовувати медійні об’єкти для кожного з видів мистецтва; 
орієнтуватися в процесі розвитку й синтезу сучасних стилів 
інтернет-технологій; збагачувати побудову уроку з 
медіазабарвленням; виконувати складні прийоми організації 
розробки матеріалу з уроку мистецтва, а також мати досвід 
пошуку й відбору нових медіа засобів та матеріалів. Вчитель 
мистецтва початкової школи задля виконання вимоги бути 
медіакомпетентним, окрім усіх навичок та постійного розвитку, 
повинен бути тільки позитивно налаштованим до своєї 
професійної діяльності. Настрій та мотивація – запорука до будь-
якої компетенції. Навіть, забувши підготувати медійний матеріал 
до уроку або з технічних причин клас не обладнаний до 
інтегрованого уроку, гарний настрій, психологічне здоров’я та 
внутрішня гармонія видасть компетентність викладача та дії 
будуть продуктивними. Викладач мистецтва – творець свого діла, 
який створює цілеспрямовану, керовану творчу діяльність під час 
навчального процесу. 

Так, завдяки прискореному вдосконалення технологій, 
сучасне інформаційне суспільство потребує вчителя, здатного до 
постійного розвитку, здібностей до безперервної освіти, 
позитивного мислення та медіаобізнаності. Уроки мистецтва 
прісні і нецікаві без насиченості медіаматеріалів. Тому, 
медіакомпетентність – одна з важливіших вимог до майбутнього 
вчителя мистецтва початкової школи. Це робить навчання 
захопливим та яскравим. За рахунок створення інтерактивної 
діяльності на уроці мистецтва реалізується вмотивованість учнів 
до навчання та кращого запам’ятовування. 

Література 
1. Равен Дж. Компетентність в сучасному суспільстві. 2002. 112 с. 
2. Дементієвська Н. П. Комп’ютерні технології для розвитку учнів та 

вчителів. 2005. 272 с. 
3. Морзе Н. В. Модель стандарту компетентності викладачів університету в 

контексті підвищення якості освіти. 2014. С. 27–39. 
4. Рудницька О. П. Педагогіка загальна та мистецька. Тернопіль. 2005.  

360 с. 
5. Олійник С. В. Формування музично-творчого потенціалу майбутнього 

вчителя початкових класів. 2005. 226 с. 



223 

АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ТРАНСМЕДІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО 
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ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Актуальним питанням сьогодення є пошук і впровадження 
нових технологій у професійну освіту, зокрема підготовку 
майбутніх учителів музичного мистецтва. Цифрові технології 
міцно входять у всі сфери існування людства. Сучасна освіта 
повинна відповідати вимогам сьогодення. Професійна 
компетентність майбутніх учителів музичного мистецтва не може 
обійти своєю увагою новітні цифрові технології, що відповідає 
вимогам Концепції НУШ щодо включення ІКТ компетентності у 
склад професійної компетентності освітян. Трансмедійна 
технологія є сучасною відповіддю на повсякденну дигіталізацію 
соціального життя суспільства. Застосування трансмедійної 
технології у професійній діяльності майбутніх учителів музичного 
мистецтва потребує формування трансмедійної компетентності.  

Важливими факторами успішного застосування 
трансмедійної технології в освітній мистецькій діяльності є 
креативність, професійне творче мислення, педагогічна 
майстерність, прагнення до самовдосконалення, усвідомлення 
цінності своєї професії, роботи тощо. У зв’язку з цим вважаємо 
надзвичайно важливим застосування аксіологічного підходу до 
формування трансмедійної компетентності майбутніх учителів 
музичного мистецтва, у центрі якого знаходиться концепція 
взаємозалежного, взаємодіючого світу.  

Унікальний вплив аксіологічного підходу на формування 
загальнолюдських і професійних ціннісних орієнтацій особистості 
у прояві їх ставлення до світу, до себе (як людини і 
професіонала), до своєї діяльності підкреслювали багато 
науковців минулого і сучасності, зокрема Н. Бібік, С. Гаврилюк [2], 
Т. Жигінас, І. Зязюн, А. Козир [4], О. Кузнецова, Н. Овчаренко, 
О. Олексюк, Г. Падалка та ін. Дослідники підкреслюють, що саме 
мистецтво, як суспільно-культурний феномен, є унікальним 
засобом усвідомлення глибинного духовного надбання багатьох 
поколінь, формування внутрішнього світу особистості та системи 
цінностей, забезпечення широких можливостей самовизначення, 
формування індивідуального гуманістичного ставлення до 
навколишнього світу. 

С. Гончаренко поняття «аксіологія» (від грец. – цінність, 
вчення) визначає, як «вчення про цінності, теорія цінностей … – 
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як сфера інтересу різних наук – розглядає властиві цим наукам 
цінності: моральні, естетичні, економічні, пізнавальні», а 
педагогічну аксіологію – як «розділ загальної педагогіки, в якому 
досліджуються цінності, які треба формувати у вихованців» [3, 
с. 21]. А поняття «ціннісні орієнтації» представляє як «вибіркова, 
відносно стійна система спрямованості інтересів і потреб 
особистості, зорієнтована на певний аспект соціальних цінностей» 
[3, с. 356]. До речі, філософський словник трактує поняття 
«цінність», як «духовне формоутворення, що існує через моральні 
та естетичні категорії теоретичної системи, утопічні образи, 
соціальні ідеали і виступає критерієм оцінки дійсності людиною та 
джерела смислоутворювальної основи людського діяння» [5, 
с. 346]. 

На думку А. Козир, аксіологічний підхід сприяє спрямуванню 
змісту, форм і методів на формування системи ціннісних 
орієнтацій у контексті професійної майстерності майбутніх 
учителів музичного мистецтва і реалізує суб’єктно-суб’єктні 
відносини учасників навчально-виховного процесу. Результатом 
музично-мистецької діяльності (духовне опанування творами 
мистецтва, усвідомлення їхнього змісту та естетичної форми, 
здійснення глибокого музично-педагогічного аналізу творів 
мистецтва) є художньо-музичні цінності [4]. 

С. Гаврилюк також наголошує, що аксіологічний підхід 
сприяє формуванню системи вищих загальнолюдських та 
професійних цінностей: гуманістичних, духовно-моральних, 
естетичних, творчих тощо. Що є надважливою умовою для 
розвитку креативності, професійного творчого мислення, 
педагогічної майстерності, педагогічної рефлексії тощо. 
Науковиця визначає, що «високий рівень професіоналізму 
притаманний тим студентам, які ставляться до педагогічної 
творчості як до найвищої педагогічної цінності» [2, с. 83]. Наряду з 
іншими цінностями, які є важливою передумовою успішного 
професійного ставлення майбутніх фахівців, дослідниця відмічає 
творчість, ініціативність та цілеспрямованість.  

Творчість, як одну з найвищих педагогічних цінностей, також 
відмічає А. Горальський (A. Goralski): «Бути творчим – це осягати 
цінності, незважаючи на перешкоди. Діяти  творчо – це змінювати 
світ  так, щоб надалі існувало нове й цінне. Учити творчості – це 
підтверджувати досяжність цінностей» [1]. 

Зауважимо, що аксіологічний підхід, як орієнтир ціннісних 
відносин, набуває особливого значення для розкриття і 
усвідомлення особистісних цінностей майбутніх учителів 
музичного мистецтва, що уможливлює орієнтацію на акмеологічне 
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середовище професійної підготовки майбутніх учителів музичного 
мистецтва, зокрема формування трансмедійної компетентності у 
складі ІКТ компетентності. До речі, існує думка, що аксіологічне 
ставлення в процесі сприйняття творів мистецтва є підґрунтям до 
проявлення співтворчості, що являється необхідною умовою 
реалізації трансмедійної технології. В основі цього феномену є 
розуміння ціннісного ставлення до творів мистецтва, як 
характерна ознака творчої активності особистості. 

Отже, аксіологічний підхід в контексті формування 
трансмедійної компетентності не тільки удосконалює модель 
учителя музичного мистецтва, а й сприяє індивідуальному 
творчому розвитку особистості. Застосування аксіологічного 
підходу забезпечує виконання умов використання трансмедійної 
технології: взаємодія, співпраця, партнерство, орієнтація на 
реальну свободу особистості і діалог з нею. Формується 
особливий полісенсорний зв’язок, який переводить професійну 
мистецьку освіту на новий невербальний рівень спілкування. 
Трансмедійний продукт, як результат проєктно-продуктивної 
діяльності професійної мистецької освіти, є відображенням 
особистісних цінностей усіх учасників трансмедійного проєкту. 
Тому вагоме значення мають ціннісне ставлення до педагогічного 
процесу, мистецтва, музики, учнів тощо.  
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНОГО 
РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН ЗАСОБАМИ 

МЕДІАГРАМОТНОСТІ 
Хмарна Л. В. 

Донецький обласний інститут  
післядипломної педагогічної освіти, 

м. Краматорськ, Донецька область, Україна 
Виклики сьогодення вимагають від сучасного вчителя 

мистецьких дисциплін постійного вдосконалення  
компетентностей із медіаграмотності, необхідних для підвищення 
результативності освітньої діяльності, успішного налаштування 
дистанційної мистецької освіти та формування в учасників 
освітнього процесу усвідомленої  участі в житті медійного 
суспільства. Питання формування медіаграмотності, розвитку 
компетентностей із медіаграмотності як вагомої частини 
професійного вдосконалення вчителів мистецьких дисциплін є 
надзвичайно актуальним в умовах налаштування якісної 
дистанційної освіти під час пандемії. Результативність та 
успішність української дистанційної мистецької освіти залежить 
від рівня сформованості медіаграмотності учасників освітнього 
процесу, доступності сучасних ґаджетів, технологій та інтернет-
ресурсів.  

Особливу увагу вивченню теоретичних та практичних 
аспектів формування медіаграмотності приділяють закордонні 
науковці (С. Шейбе, Ф. Рогоу, О. Федоров та ін.). Проблема 
формування медіаграмотності в учасників освітнього процесу 
широко обговорюється у вітчизняних дослідженнях 
(О. Волошенюк, В. Іванов, Н. Череповська, Л. Найдьонова та ін.). 

Наразі перед освітянами постала низка проблемних питань: 
як ефективно використовувати інфомедійну грамотність та 
медіаресурси для організації результативного дистанційного 
навчання. Актуальним питанням в умовах пандемії є створення 
комфортної емоційної атмосфери засобами медіаграмотності у 
мистецькій дистанцій освіті. Тож спробуємо виділити 
методологічні підходи та принципи професійного розвитку 
вчителів мистецьких дисциплін засобами медіаграмотності для 
налаштування дистанційних занять, що становитиме мету нашого 
дослідження. 

Соціальна потреба в організації ефективної системи 
медіаосвіти та формуванні медіаграмотності в учасників 
освітнього процесу є передбачуваним явищем в час цифрових 
інновацій та стрімкого розвитку web-технологій. Медіаосвіта 
відіграє роль зворотнього зв’язку, своєрідний рефлексивний цикл 



227 

обернення медіа, що розвиває взамодію медіавиробника та 
медіаспоживача, уважає Л. Найдьонова [1, с. 16].  

 Важливим завданням мистецької освіти є формування 
загальнокультурної, ціннісно-смислової, комунікативної, 
соціально-трудової компетентностей та компетентності 
особистісного самовдосконалення у процесі спілкування з 
творами мистецтва, що є базовими сходинками для виховання 
творчої особистості з універсальними навичками, розвинутим 
емоційним інтелектом, високою духовною культурою, широким 
колом інтересів.  

О. Федоров виділяє ключові складники медіаосвіти, серед 
яких: процес розвитку критичного мислення, творчих, 
комунікативних здібностей особистості. засобами 
медіаграмотності. Актуальними є функції медіаосвіти, серед них: 
просвітницька, інформаційно-комунікаційна, пізнавальна, 
культурологічна, естетична, етична тощо [2, с. 17–18]. 

У зарубіжному науковому середовищі приділяють особливу 
увагу позитивному впливу засобів медіаосвіти та 
медіаграмотності на організацію ефективного освітнього процесу. 
Зокрема у Німеччині з 2001 року усі заклади освіти мають доступ 
до мережі Інтернет. Програма «Нові медіа в освіті» ініціює 
створення сприятливих технологічних умов, розробку нового 
програмного контенту для освітніх закладів, трансформує 
медіаосвіту та медіаграмотность в ефективну частину 
повсякденного освітнього життя [3, с. 41]. 

Сучасні американські медіапедагоги А. Шейбе, Ф. Рогоу 
виділяють освітні проблеми на які якісно впливає успішне 
формування медіаграмотності учасників освітнього процесу, 
серед них: покращення академічних показників, через освіту у 
площині культурної території учнів, полегшення сприйняття 
начального матеріалу, підвищення пізнавальної діяльності учнів, 
інтеграція навичок XXI століття, зокрема здатність мислити 
незалежно, працювати разом [2, с. 44].  

Крім того, зарубіжні медіапедагоги на практиці 
використовують такі способи навчальної діяльності: 
«дескриптивний» (переказування медіатексту, перераховування 
дійових осіб і подій); «особистісний» (опис відносин, емоцій, 
спогадів, які викликає медіатекст); «аналітичний» (аналіз 
структури медіатексту, мовних особливостей, поглядів); 
«класифікаційний» (визначення місця твору в історичному 
контексті); «пояснювальний» (формування суджень про 
медіатекст у цілому або про його частини); «оцінний» (висновок 
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про достоїнства медіатексту на основі особистісних, моральних чи 
формальних критеріїв) [4, с. 36]. 

Вітчизняні науковці О. Волошенюк, Л. Кульчинська, 
В. Іванов значну увагу приділяють впливу засобів 
медіаграмотності на якість освітнього процесу та визначають такі 
типові методи медіаосвіти: вербальні, наочні, репродуктивні, 
дослідницькі, евристичні, проблемні, ігрові, виховно-етичні, 
естетичні, соціокультурні [3, с. 12]. Л. Найдьонова підкреслює 
неоціненну роль ресурсів медіа для реалізації потенціалу 
особистості, покращення результатів навчання, розвитку 
критичного мислення, збагачення внутрішнього світу [1, с. 216]. 
В. Іванов акцентує увагу, що медіаграмотність – одна з сучасних 
ключових життєвих навичок, що шкільна освіта – один з базових 
інструментів підвищення рівня медіаграмотності в суспільстві [2, 
с. 28]. Н. Череповська визначає фактори оптимального 
впровадження медіаресурсів в освітній процес, серед них: 
заохочення, настановлення, практичні дії  [5, с. 111]. 

Отже, феномен синтезу медіаграмотності та сучасної освіти 
полягає у їх позитивній взаємодії, а саме: формування 
медіаграмотності в учасників освітнього процесу сприяє 
зростанню професійного рівня вчителів, підвищенню 
результативності навчання, в той же час якісний освітній процес 
працює на зростання рівня сформованості медіаграмотності 
українського суспільства. 

Повністю погоджуємося з науковцями які вважають 
впровадження медіаосвіти та формування медіаграмотності 
невід’ємною частиною сучасної української освіти, що має 
позитивний вплив на сфери розвитку творчого та критичного 
мислення, формування культури спілкування і соціокультурних 
відносин, удосконалення культури самоорганізації життя. 

Уважаємо, що рівень сформованості медіаграмотністі 
вчителів мистецьких дисциплін в умовах сьогодення слід 
розглядати як результат їхньої медіаосвіти, як важливу частину 
професійного розвитку за допомогою і на матеріалі засобів 
масової комунікації (медіа), з метою формування культури 
спілкування з медіа, творчих, комунікативних здібностей. Розвиток 
медіаграмотності в учасників освітнього процесу є важливою 
умовою якісної мистецької освіти, особливо в дистанційному 
форматі.  
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ІННОВАТИКА ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «МИСТЕЦТВО» В 

КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
Маншиліна Т. О. 

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

Глибинні та невідворотні процеси, які відбуваються в 
сучасному суспільстві, вимагають від системи освіти змістових, 
технологічних та структурних змін. За останні роки було прийнято 
низку нормативно-правових актів, що стосуються Державної 
політики у сфері освіти. Вони визнають її пріоритетність та 
забезпечують інноваційний, соціально-економічний і культурний 
розвиток суспільства. Нові Закони України «Про освіту», «Про 
повну загальну середню освіту», «Про фахову передвищу освіту», 
«Про вищу освіту» закріпили досягнення педагогічної інноватики і 
дали старт масштабному реформуванню освіти в Україні. 

Концепція Нової української школи ґрунтується на 
особистісно-орієнтованому, діяльнісному, компетентнісному 
підходах та передбачає впровадження інтегрованого навчання. 

У галузі інтеграції знань вагомими є дослідження 
Л. Гриценко, В. Загвязінського, І. Козловської, В. Леднева, М. Пак, 
та ін. 

Інтеграція (від лат. integrum – ціле, лат. integratio – 
відновлення) – це процес взаємодії, об’єднання, взаємовпливу, 
взаємопроникнення, взаємозближення, відновлення єдності двох 
або більшої кількості систем, результатом якого є утворення нової 
цілісної системи, що набуває нових властивостей та 
взаємозв’язків між оновленими елементами системи. Інтегроване 
навчання за сутністю є реалізацією міжпредметної інтеграції 
змісту навчання, дає змогу вчителю та учням «виходити» за межі 
окремого навчального предмета та сприяє формуванню у дітей 
цілісної картини світу.   
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Інтегративний підхід до навчання дітей використовували у 
своїй педагогічній практиці Е. Жак-Далькроз, М. Леонтович, 
К. Орф, Р. Штайнер, Б. Яворський та ін. 

Державний стандарт початкової освіти включає дев’ять 
освітніх галузей: мовно-літературну; математичну; природничу; 
технологічну; інформатичну; соціальну і здоров’язбережувальну; 
громадянську та історичну; фізкультурну; мистецьку.  

Метою мистецької освітньої галузі є формування культурної 
та інших ключових компетентностей, цінностей у процесі пізнання 
мистецтва та художньо-творчого самовираження в особистому та 
суспільному житті, поваги до національної та світової мистецької 
спадщини. О. Савченко зазначає, що мистецька освітня галузь 
дає змогу сформувати такі компетентності: 

– вільне володіння державною мовою - через усне 
висловлювання вражень від мистецтва; за допомогою 
коментування дорослого й оцінювання власної художньо-творчої 
діяльності; 

– спілкування іноземними мовами – через застосування 
мистецької термінології, що має іноземне походження, у процесі 
інтерпретації художніх творів; 

– математичну компетентність – через встановлення 
взаємозв’язків між засобами мистецтва і здійсненням 
елементарних розрахунків для пояснення художньої виразності 
творів (наприклад, пропорцій частин твору, визначення музичного 
метру, запису ритму, симетрії / асиметрії танцювального руху 
тощо); 

– компетентності у галузі природничих наук, техніки і 
технологій, екологічну компетентність – через спостереження, 
дослідження і відтворення довкілля та явищ природи засобами 
мистецтва; 

– інформаційно-комунікаційну компетентність – через 
самостійне (чи за допомогою дорослого) використання 
інформаційних технологій для отримання мистецької інформації, 
художнього творення; 

– навчання впродовж життя – через формування уміння 
визначати власні художні інтереси, досягнення і потреби; 
прагнення доцільно використовувати свій час для пізнання, 
сприймання, творення мистецтва; 

– громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з 
ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, 
добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних 
прав і можливостей – через співпрацю з іншими, зокрема участь у 
мистецьких заходах, прикрашення середовища для друзів, сусідів; 



231 

прояв відповідальності за особистий і колективний результат; 
використання мистецтва для отримання задоволення (впливу на 
власний емоційний стан), опанування народних традицій, 
мистецтва рідного краю; толерантного ставлення до мистецтва 
різних народів; 

– підприємливість та фінансову грамотність – через 
прояв творчої ініціативи та намагання її реалізовувати, зокрема 
через втілення у практичній художньо-творчій діяльності 
(індивідуальній і колективній); презентації результатів власних 
мистецьких досягнень; 

– інноваційність – через виявлення бажання 
впроваджувати нові ідеї. 

Культурна компетентність як стрижнева для мистецької 
освітньої галузі є інтегральною стосовно інших ключових 
компетентностей. 

Мистецька освітня галузь може реалізуватися через 
інтегровані курси або предмети вивчення за окремими видами 
мистецтва: наприклад, музичне мистецтво, образотворче 
мистецтво тощо за умови реалізації упродовж циклу навчання всіх 
очікуваних результатів галузі та інтегрування навчального змісту. 

На основі Державного стандарту початкової освіти 
розроблені Типові освітні програми під керівництвом О. Савченко і 
Р. Шияна, які в мистецькій галузі принципово не відрізняються. 
Різниця між двома програмами з мистецтва полягає у викладі 
тексту. Традиційно окремо по класах поданий матеріал в програмі 
під керівництвом О. Савченко та за циклами (адаптаційно-ігровий 
1 – 2 кл. та основний 3 – 4 кл.) поданий в програмі під 
керівництвом Р. Шияна. 

Програми побудовані за такими змістовими лініями: 
«Художньо-творча діяльність» (творчість, імпровізація, естетичне 
перетворювання навколишнього світу); «Сприймання та 
інтерпретація мистецтва» (аналіз, інтерпретація, оцінювання 
мистецтва; пізнання мови мистецтва); «Комунікація через 
мистецтво» (оцінювання власної творчості;  презентація власних 
досягнень; взаємодія з іншими особами через мистецтво; 
регуляція власного емоційного стану засобами мистецтва). 
Домінантні види мистецтва – музичне та образотворче 
доповнюються синтетичними: хореографія, театр, кіно та ін. 

Типові освітні програми дають можливість учителю 
самостійно визначати тематику навчання, обсяг годин на 
вивчення окремої теми, поурочний розподіл опанування кожної 
теми; добирати навчальний художній матеріал, форми організації 
освітнього процесу, сучасні освітні технології, методи, тощо. 
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Оцінювання навчальних досягнень учнів в обох циклах – 
формувальне, тобто таке, що сприяє формуванню, мотивації й 
розвитку особистості учня та передбачає також самооцінювання 
та взаємооцінювання. 

До створення навчально-методичних комплектів з 
інтегрованого курсу «Мистецтво» долучились досвідчені педагоги-
митці: Л. Аристова, О. Калашнікова, О. Калініченко, Г. Кізілова, 
В. Кондратова, Л. Кондратова, Н. Лємешева, О. Лобова, І. Мед, 
Г. Остапенко, В. Островський, Т. Рубля, І. Стеценко, Г. Федун, 
Т. Шлєєнкова, О. Шулько, Т. Щеглова. Розроблено підручники 
нового покоління та робочі зошити до них, календарне 
планування та конспекти уроків. 

Окремої уваги заслуговує авторський колектив: Л. Масол, 
О. Гайдамака, О. Колотило, який є піонером мистецької інтеграції 
в українській освіті. До навчально-методичних комплектів входять: 
підручники для 1, 2, 3 класів та робочі зошити-альбоми до них; 
навчально-методичний посібник «Методика навчання 
інтегрованого курсу «Мистецтво» у 1 – 2 класах ЗЗСО на засадах 
компетентнісного підходу»; «Конспект-конструктор уроків 
мистецтва» для 2, 3 класів; унікальний є е-підручник з 
інтерактивним контентом для 1, 2, 3 класів. 

Отже, інтегрований курс «Мистецтво» відповідає 
інноваційним принципам НУШ, має сучасне навчально-методичне 
забезпечення та сприяє підвищенню якості освіти. 
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У сучасному суспільстві мистецька освіта України потребує 

певних змін. Кожна історична епоха народжує особисту модель 
освіти. Це обумовлено прискоренням темпу розвитку суспільства. 
Наш час вимагає від системи освіти нових компетенцій, які 
зможуть надати вміння формувати у здобувачів освіти якість, яка 
надає можливість підлаштовуватися під нові сфери та засоби 
діяльності, застосовувати отримані знання та навички у нових 
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ситуаціях. Ще за радянських часів музичні та художні школи стали 
масовим явищем. Однак, творчий потенціал освіти в них був 
узурпований режимом. Тематику мистецького творення визначало 
«Державне замовлення», від закладу освіти вимагалося тільки 
вчити працювати «на поставлену тему» [1, с. 1–2]. Початкова 
мистецька освіта потребує осучаснення, зміни стандартів 
діяльності, а також реформування функцій управління на всіх 
рівнях. Сьогодні існують протилежні погляди стосовно реформи. 
Одні вважають, що вона руйнує освіту, другі відчувають гостру 
необхідність до змін. Погрозу від реформи відчувають 
прихильники старої традиційної школи і на те є свої причини: 
особистісні особливості педагога, своя зона комфорту, 
професійне вигоряння, фізичний стан та інші. Адже 
налаштуватися на нове потребує багато внутрішніх сил та емоцій. 
Поряд з цим в традиційній освіті є багато напрацювань, які визнав 
весь світ. Наші випускники з успіхом виступають на світових 
сценах. Але треба ураховувати, що професійного успіху 
домоглися одиниці (у порівнянні з загальним числом учнів). У 
цьому я бачу один із багатьох конфліктів і пропоную 
проаналізувати вплив реформи на вирішення цього питання. 

Масова мистецька освіта створила безліч програм і 
методик, які існують сьогодні і які захищають прихильники 
«застиглого академізму», в якому немає місця творчому, 
прогресивному, новому, українському. Не заперечуючи визнання 
академічної школи як української традиції, необхідно визнати, що 
академізм ХХІ століття мусить відрізнятись від академізму ХХ 
століття [1, с. 2]. Програми, які були затверджені ще в минулому 
столітті, які так захищають педагоги – консерватори зовсім не 
орієнтовані на індивідуальні потреби та здібності учня, адже у 
кожного свої цілі здобуття цієї освіти та потрібні різні строки та 
темп навчання. Новий закон України «Про освіту» ст. 33 
«Педагогічна свобода» дає можливість педагогу самостійно 
розробляти освітню програму, враховуючи індивідуальні здібності 
дитини, розраховуючи особисту траєкторію розвитку учня. Окрім 
того, навчання в мистецькій школі орієнтовані передусім на 
процес формування виконавських навичок, що не повністю 
відповідає комплексному формуванню в учня освітніх 
компетентностей. Традиційно високі вимоги до виконання 
класичної музики обумовлюють кропітку роботу на уроках, її 
трудомісткість, яка не залишає часу на інші напрямки музичної 
діяльності. Таким чином сучасна мистецька школа потребує 
оновлення змісту своєї діяльності, спрямування її на розширення 
вибору індивідуальної програми [4]. Першим кроком слід 
усвідомити кожному викладачу, що схема «вивчив – здав – забув» 
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повинна відійти в минуле, так як ми маємо справу з новим часом та з 
новим поколінням, яке суттєво відрізняється від минулого. Змінилось 
уявлення, що освітня школа найголовніша у формуванні особистості, 
зростає повага до додаткової освіти, яка посилює варіативну 
складову загальної освіти та надає дитині додаткову можливість у 
професійному самовизначенні. Тому вся українська освіта 
(насамперед шкільна) має перейти до розвитку в учнів відповідних 
компетенцій. Міністерство культури України зазначило, що ключові 
компетенції учня дитячої школи мистецтв, повинні відповідати 
розумінню фундаментальних цілей освіти, сформульованих в 
документах ЮНЕСКО: навчити здобувати знання; навчити працювати 
і заробляти; навчити жити; навчити жити разом [4]. Доктор 
педагогічних наук А. Хуторський дав своє визначення  освітній 
компетенції: це «сукупність взаємопов’язаних смислових орієнтацій, 
знань, умінь, навичок, досвіду діяльності учня, необхідних, щоб 
здійснювати особистісну та соціально значиму продуктивну діяльність 
по відношенню до об’єктів реальної діяльності». Уважаємо, що саме 
компетентнісний підхід допоможе «ліквідувати невідповідність між 
існуючою освітою та реальними освітніми потребами суспільства» [4].  

На практиці існує незримий конфлікт між тим, що школа 
пропонує, та тим що від неї очікують споживачі мистецько-освітніх 
послуг. Педагоги традиційної школи вважають справою честі 
випустити учня з п’ятиголосною фугою І. Баха, а сучасні здобувачі 
взагалі бажають придбати навички розбору популярної мелодії та 
навчитися акомпанувати собі та друзям у час дозвілля, тому що 
твори навчального репертуару найчастіше недоречні у колі друзів. Я 
впевнена, що реалізація компетентнісного підходу в сучасній 
мистецькій школі повинна будуватися на тому, що головне не 
предмет, а особистість, яка формується завдяки цьому предмету. 
Майстерність педагога в тому, щоб створити умови, при яких жага 
учня до володіння предметом вважалася життєвою необхідністю! 
Треба розуміти, що додаткова освіта перш за все переслідує ціль 
формувати загальну культуру особистості, виховувати 
працелюбність, вміння не просто прослухати  музику, але почути її, 
внутрішньо збагатитися, навчитися використовувати свої знання у 
подальшому житті. Слід урахувати, що не для всіх конкретна 
дисципліна стане професією. Для когось – важливою частиною 
подальшої діяльності, а для когось – це буде просто улюбленим 
дозвіллям. Отже, розвивати творчу компетентність означає виявляти 
їхні нахили, стимулювати самостійність у навчанні, виховувати у дітей 

інтерес до знань. Такі завдання будуть мати успіх завдяки 
компетентним викладачам. Тільки володіючи відповідними 
компетенціями він може допомогти дитині відтворювати свої 
думки, почуття, фантазії у самостійній творчій діяльності. Тому 
сучасна музична школа потребує нових підходів до свого 
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кадрового забезпечення. Сьогодні є потреба у креативних 
викладачах, здатних до реалізації творчого підходу до навчання 
мистецтву. Потребує переосмислення також роль професійного 
розвитку педагогічних працівників мистецьких шкіл. Стара 
система колекціонування довідок, формальне ставлення до 
підвищення кваліфікації повинні піти у минуле, а натомість має 
підвищитися мотивація набувати нових знань для розвитку свого 
професіоналізму [1, с. 5]. Вчити сьогодні підростаюче покоління на 
сучасному рівні не можна без постійного оновлення та збагачення 
свого професійного потенціалу. Ведучим компонентом 
професійного самовдосконалення є самоосвіта. Це основа зросту 
вчителя як спеціаліста [3, с. 6]. Учитель, по словам А. Дистервега 
«лише до того часу здатен виховувати та утворювати, поки сам 
працює над своєю освітою». Таку думку мають К. Ушинський, 
академік Д. Ліхачов та ін. Рішення цієї проблеми відображено у 
НЗУ «Про освіту» (ст. 59),де з’явилися нові умови підвищення 
кваліфікації для педагогічних працівників та положення про 
сертифікацію вчителів (ст. 51) [2]. Міністерство культури України 
визначило, що мета концепції сучасної школи полягає в 
акумулюванні ідей для подальшого розвитку початкової 
мистецької освіти в умовах освітньої реформи, яка дозволить: 
відновити та підсилити роль початкової мистецької освіти в житті 
українського суспільства, розвинути досягнення і надати нові 
можливості для мистецьких шкіл у сучасних умовах, підвищити 
якість початкової мистецької освіти в мистецьких школах, 
розширити доступність початкової мистецької освіти для громадян 
України, незалежно від віку та місця проживання [1, с. 6].  

Підсумовуючи, треба виділити, що суть необхідних змін 
полягає не у відмові від усієї культурної та мистецької освітньої 
спадщини, яку дали нам різні періоди розвитку нашої держави, а у 
відроджені творчості, гарантуванні права на розвиток талантів, 
пробудженні творчих енергій та національної свідомості в кожній 
особистості зокрема та суспільстві загалом [1]. На нашу думку, це 
вимога сучасного суспільства, тому що сучасний світ – це світ 
творчих, креативних особистостей, і вершин у ньому досягають 
лише ті, хто мислить неординарно, творчо, хто намагається 
нестандартно розв’язувати буд-які проблеми.   
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НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МУЗИЧНИМИ ЗАСОБАМИ НА 
УРОКАХ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Ткачова Є. В. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

У цьому дослідженні вивчаються різноманітні підходи до 
якісного вивчення іноземної мови в курсі початкової школи, саме 
тому завдання роботи полягає в характеристиці лексичних вправ 
як провідних засобів навчання на уроці англійської мови в 
молодшій школі. Дослідження базується на такому методі 
активного навчання, як рухливі ігри, розучування пісень і 
римувань.  

В експерименті брали участь учні молодшої школи (1 – 4 
класи). У результаті проведеного досліду зроблені такі висновки:  

1. У роботі з дітьми під час вивчення іноземної мови можна 
застосовувати будь-які методи і форми роботи, але  перше місце 
належить рухливим іграм, де одночасно використовується і нова 
лексика, і необхідні граматичні структури, і, крім того, позитивною 
рисою є їхня комунікативна спрямованість.  

2. Значення гри в розвитку і вихованні особистості 
унікально, тому що гра дозволяє кожній дитині відчути себе 
суб’єктом, проявити і розвинути свою особистість. Навчальні ігри 
допомагають зробити процес навчання іноземної мови цікавим і 
творчим, вони дають можливість створити атмосферу 
захопленості у дітей і знімають стомленість.  

3. Розучування римівок відповідає віковим і психологічним 
особливостям дітей. Римування володіє такими ознаками, як 
стислість, ритмічність, звукова повторюваність, засвоюється 
дітьми найбільш швидко і легко, а також є засобом розвитку 
дитячого мовлення і таких компонентів, як дихання, дикція, слух, 
уміння регулювати силу голосу.  
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