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МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ З МЕДІАГРАМОТНОСТІ 
МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 

ЧИТАННЯ 
Бакаляр Я. О. 

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

 
Розвиток людства не припиняється, а тільки пришвидшує 

темпи. Наразі комп’ютерні технології впроваджуються в різні 
сфери діяльності людей, зокрема й у галузь освіти. У західній 
педагогіці широко застосовуються поняття «Digital Generation», у 
перекладі «цифрове покоління», що було введене у 2007 році 
Джошем Спіром та Аароном Дігнаном. Це поняття 
використовують у різних варіантах: «digital natives», «digital 
nation», «net generation» [5, с. 7]. У наш час діти активно 
користуються інтернетом та гаджетами, тим самим досліджують 
медіапростір. Для того, щоб школярам було корисно, цікаво і 
насамперед безпечно перебувати в цьому просторі, їм важливо 
мати сформовані вміння з медіаграмотності – набору 
компетентностей, що є необхідними для усвідомленої участі в 
житті медійного суспільства [1].  

Новий Державний стандарт початкової школи звертає увагу 
вчителів на розвиток медіаграмотності молодших школярів. В 
обов’язкових результатах навчання можна побачити, що учні НУШ 
повинні навчитись сприймати, аналізувати, інтерпретувати, 
критично оцінювати інформацію в текстах різних видів та 
медіатекстах. [4, с. 5]. Крім того, школярів треба навчити не тільки 
використовувати готові медіатексти, а й самостійно створювати їх 
та взаємодіяти з іншими особами в режимі реального часу, тобто 
в онлайновому режимі. У типових програмах НУШ-1 (під 
керівництвом О. Савченко) і НУШ-2 (під керівництвом Р. Шияна) 
виокремлено змістову лінію «Досліджуємо медіа». Очікувані 
результати цієї змістової лінії представлені в обох програмах і на 
кінець 2 та 4 класів їх можна порівняти. Типова освітня програма 
НУШ, розроблена Р. Шияном, акцентує, на що саме звернути 
увагу вчителю в процесі аналізу змісту і форми медіатексту. 
Другою особливістю типової освітньої програми Р. Шияна є 
підкреслена роль розвитку критичного мислення учнів початкової 
школи [2, с. 4–6]. 

Наразі актуальною проблемою педагогічної освіти є 
потреба в розробці ефективних методів формування вмінь з 
медіаграмотності в молодших школярів, використання яких буде 
підвищувати інтерес і мотивацію дітей до навчання, сприятиме 
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успішному розв’язанню методичних проблем, допоможе 
активізувати самостійно-пізнавальну діяльність.  

Одним із методів формування вмінь з медіаграмотності в 
початкових класах є інтеграція медіатекстів у роботу з текстами. 
Учням можна запропонувати перед читанням казки розглянути 
ілюстрацію та проаналізувати її починаючи з обговорення 
зображеного, з подальшим обговоренням назви твору та 
передбаченням його змісту. На етапі передбачення змісту тексту 
вчитель може використовувати роботу не лише з ілюстрацією, а й 
з активним і пасивним словниковим запасом учнів, працюючи із 
синонімами, антонімами, лексичним значенням слова тощо. 
Процес аналізу твору можна урізноманітнити застосуванням 
аудіоказки, що полегшить школярам сприймання тексту. Крім того, 
педагог може застосовувати роботу з рекламними відеороликами, 
рекламною листівкою, стоп-кадрами з фільмів або мультфільмів. 
Для того, щоб зробити вивчення літературного твору цікавішим, 
можна скористатися протилежним до аналізу ілюстрації 
завданням, а саме запропонувати їм створити ілюстрацію до 
цього твору [2, с. 8–11; 17]. 

Іншим цікавим методом є робота з коміксами: як їх 
перегляд, так і створення розповіді на основі коміксу, або 
створення коміксу за літературним твором. Дитячий журнал 
«Джміль» пропонує різні варіанти повчальних коміксів, які можна 
переглянути в електронному варіанті, ці комікси можуть мати в 
собі завдання вибрати одну із запропонованих кінцівок. 
Наприклад, історія із зазначеного журналу «Голос сумління» має 
варіанти закінчення 5а та 5б. Також можна попросити учнів 
закінчити роботу над заготовкою, тобто запропонувати учням 
сюжетні малюнки, у яких буде відсутній текст, і школярам буде 
потрібно за малюнками скласти історію, що можна виконати у 
формі групової роботи для розвитку вміння  
співпрацювати [4, с. 106–108]. 

Ураховуючи інтереси школярів та актуальні теми в 
соціальних мережах, учнів потрібно знайомити з темою 
фотографії, певних правил її безпечного розташування в 
інтернеті. Роботу пропонується починати з роботи над сімейними 
фотографіями, за допомогою яких можна попросити дітей 
розповісти власну історію. Але таке завдання потрібно 
пропонувати виконувати лише за бажанням. Ця вправа потребує 
попередньої підготовки та пояснення школярам, що потрібно 
попросити у батьків дозволу взяти фото з сімейного альбому. До 
того ж у роботі з фотографією можна застосовувати медіаосвітні 
ігри та ігрові завдання, такі як «Папараці», «Що ми побачили в 
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кадрі?», «Угадай жанр фотографії», що пропонує  
І. Челишева [3; с. 62–63]. 

Зокрема, до теми фотографії можна пропонувати дітям 
фотопроєкт, який є створенням медіапродукту з візуальними 
елементами. Це може бути не тільки фотопроєкт, а й створення 
театральної афіші, кіноафіші, що школярі можуть виконувати 
колективно. Також можемо познайомити учнів з рекламним 
оголошенням та листівкою, їх створенням за пам’яткою, крім того, 
розповісти про плакат, який потім учні можуть створити, 
працюючи в групах, та ознайомити з правилами написання посту 
в соціальні мережі [2, с. 21–28]. 

Використовуючи цифрові пристрої, маємо можливість 
пропонувати учням різноманітні ігри, онлайн-тести, опитування. 
Для створення таких вправ підходить інтернет-ресурс 
LearningApps.org, у якому в режимі онлайн можемо створити 
власні вправи для учнів для інтегрування в навчальний процес. За 
допомогою Google Forms є можливість проведення онлайн-
тестування з подальшим переглядом статистики. До того ж можна 
познайомити учнів з віртуальною екскурсією, запопонувавши 
школярам зробити вибір музею з тих, що представлені сайтом 
«Віртуальний тур українськими музеями просто  
неба» [2, с. 21–28]. 

Отже, формування вмінь з медіаграмотності має важливе 
значення для молодшого школяра. Учні навчаються 
виокремлювати, аналізувати, творчо та критично мислити. 
Зазначені методи роботи на уроках української мови та читання 
сприятимуть опануванню учнями засобів виокремлення, аналізу, 
критичної оцінки аудіальних, візуальних та аудіовізуальних медіа, 
розвиватимуть уміння самостійно створювати власний 
медіаконтент, сприятимуть підвищенню мотивації школярів до 
навчання. Крім того, подані вправи з медіаграмотності можна 
інтегрувати в процес навчання різних дисциплін. 
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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. 

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, 
політики, учителі та ін. Потребують вирішення нормативно-
правові, організаційні, кадрові питання реформування системи 
освіти, нерозв’язаними залишаються фінансові проблеми освіти. 

Державне управління освіти є особливим видом 
професійної діяльності, яка спрямована на систему освіти з 
метою забезпечення її життєдіяльності та розвитку у зв’язку із 
зміною обставин. Суть управління освітою – це цілеспрямована 
діяльність щодо створення соціально-прогностичних, 
організаційних, правових, кадрових, педагогічних, матеріально-
фінансових та інших умов, необхідних для оптимального 
функціонування і розвитку галузі, реалізації її мети, здійснення 
переходу в якісно новий стан. Управління в освіті розглядається 
як підсистема соціального управління. 
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Основними характерними якостями державного управління 
освітою є: 1) наявність органів управління, наділених певними 
повноваженнями, діяльність яких спрямована на певні об’єкти 
освітянської галузі; 2) існування управлінських зв’язків, відносин і 
організації як суб’єктів, так і об’єктів управління; 3) 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. 

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. 

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. 

Освітня політика спрямована на систему освіти, яка 
виступає об’єктом освітньої політики. Суб’єктами формування й 
реалізації освітньої політики виступають: держава через органи 
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законодавчої та виконавчої влади, політичні партії, громадські 
організації, роботодавці, педагогічна спільнота. Об’єкти 
управління освітою – це система освіти, органи управління 
освітою, їхні підрозділи, посадові особи, навчальні заклади, 
виробничі підприємства, що перебувають під організуючим, 
регулюючим і координуючим впливом держави. У систему 
державного управління освітою входить також державно-
управлінська діяльність (процес), певного роду суспільні 
відносини, через які реалізуються численні прямі і зворотні зв’язки 
між суб’єктами і об’єктами управління. 

Система управління освітою в Україні має чітко визначену 
структуру, яка зумовлена адміністративно-територіальним 
устроєм, поділом влади між державою і місцевим 
самоврядуванням та специфікою функціонування освітніх 
закладів. Ця система передбачає встановлення взаємозв’язків 
між окремими органами управління, окреслення їхніх 
повноважень, обов’язків та відповідальності в межах, визначених 
законодавством. Державне управління освітою являє собою 
систему органів державної влади, державних установ, організацій, 
посадових осіб, які взаємодіють між собою в процесі виконання 
покладених на них функцій з метою забезпечення діяльності та 
розвитку освітньої галузі. В Україні реалізація державної політики 
у сфері освіти відбувається на трьох рівнях: загальнодержавному, 
регіональному та місцевому. 

Існують також центральні органи виконавчої влади, 
діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом 
Міністрів через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України. 
До них належать: 1. Державне агентство з питань науки, інновацій 
та інформатизації України (Держінформнауки України), яке 
спрямоване на реалізацію державної політики у сфері наукової, 
науково-технічної та інноваційної діяльності, інформатизації, 
формування і використання національних електронних 
інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку 
інформаційного суспільства; 2. Державна служба молоді та спорту 
України (Держмолодьспорт України), яка покликана провадити 
державну політику у молодіжній сфері, сфері фізичної культури та 
спорту; 3. Державна служба інтелектуальної власності України, 
яка забезпечує реалізацію державної політики у сфері 
інтелектуальної власності; 4. Державна інспекція навчальних 
закладів України (ДІНЗ України), яка здійснює державний нагляд 
(контроль) за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх 
підпорядкування і форм власності. 
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Умовою ефективного управління освітою є взаємодія 
органів державної влади з органами громадського 
самоврядування, які мають право вносити пропозиції щодо 
формування державної освітньої політики, вирішувати питання 
навчально-виховної, науково-дослідницької, методичної, 
фінансово-економічної діяльності навчальних закладів у межах 
визначених чинним законодавством повноважень. 

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. 

Література: 
1. Про вищу освіту : Закон України вiд 17 січ. 2002 р. № 2984-III. URL: 

http://zakon1.rada.gov.ua (дата звернення: 20.04.2021). 
2. Про дошкільну освіту : Закон України вiд 11 лип. 2001 р. № 2628-III. URL: 

http://zakon1.rada.gov.ua (дата звернення: 20.04.2021).  
3. Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну 

освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю : Закон України 
від 4 листоп. 2004 р. № 2150-IV. URL: http://zakon1.rada.gov.ua (дата звернення: 
20.04.2021). 

4. Про загальну середню освіту : Закон України вiд 13 трав. 1999 р. № 651-
XIV. URL: http://zakon1.rada.gov.ua (дата звернення: 20.04.2021). 

5. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 трав. 1997 
р. № 280/97-ВР. URL: http://zakon1.rada.gov.ua (дата звернення: 20.04.2021). 

 
 

НОВІ ВЕКТОРИ ОСВІТНЬОГО НАПРЯМУ «ГРА ДИТИНИ» 
Безсонова О. К. 

Комунальний дошкільний навчальний заклад  
(ясла-садок) № 67 «Сонячний» 

м. Краматорськ, Донецька область, Україна 
Алексюк С. О. 

Комунальний дошкільний навчальний заклад  
(ясла-садок) № 67 «Сонячний» 

м. Краматорськ, Донецька область, Україна 
 

Відповідно до основних положень БКДО, гра розглядається 
як провідний вид діяльності дитини. Ігрова ситуація дає змогу 
дитині в умовній формі самостійно відтворити світ дорослих, діяти 
в ньому відповідно до своїх бажань, вступати у реальні та ігрові 
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взаємини, поступово засвоїти правила партнерської взаємодії, 
морально-етичні норми поведінки, набути соціального досвіду.  

В цілому, в педагогічному процесі по відношенню до гри 
необхідно розрізняти дві тісно пов’язані складові: спільну гру 
вихователя з дітьми, в процесі якої формуються нові ігрові вміння, 
і самостійну дитячу гру, в яку вихователь безпосередньо не 
включається, а лише забезпечує умови для її активізації і 
використання дітьми вже наявних в їх арсеналі ігрових умінь.  

Діяльність з дошкільниками потрібно спрямувати за 
наступними напрямками: надання можливості вибору (змісту 
діяльності, способу дії); формування цілеспрямованості у 
реалізації власних намірів (прикладання вольових зусиль); 
розвиток відповідальності за власні дії.  

Надання можливості вибору відбувається через створення 
умов, у яких діти матимуть можливість самостійно обирати тему 
гри, створювати предметно-ігрове середовище, планувати ігри, 
розгортати сюжети гри за власним бажанням. З метою уникнення 
конфліктних ситуацій під час ініціювання самостійної ігрової 
діяльності потрібно ввести правила поведінки дітей (залучити 
дітей до їх створення) у ігровому середовищі, які сприятимуть 
підтримці партнерського стилю спілкування дітей в групі: більше 
чотирьох не збиратися; одна дитина одна іграшка; черга на 
іграшку; граємо-прибираємо; граємо разом та інші.  

Організувати самостійну гру можна використовуючи 
спеціальний план групи «Екрану вибору» (варіант SCRUM-дошки), 
у якому кожна дитина виставляє свою фішку у ігровому куточку, 
де вона хоче грати. Таким чином, дитина заявляє про своє 
бажання займатися певним видом діяльності, робить свідомий 
вибір та несе відповідальність за свій вибір та діяльність («я хочу 
цим займатись»). Унаочнення мети, способу та результатів 
діяльності можливо завдяки створенню куточків «Я хочу − Я 
зробив», «Дерево цілей» та «Стрічка (календар) подій» Таким 
чином відбувається унаочнення відповідності бажань, дій та 
результатів діяльності. 

Розгортанню ігрового сюжету та розширенню репертуару 
сюжетних ходів та ігрових дій сприятиме обговорення планів та 
способів дій під час ранкового кола. У колі обговорюється вибір 
теми і планування видів діяльності самими дітьми (місця, 
матеріалів, партнерства), індивідуальна або спільна діяльність в 
Центрах активності протягом дня.   

Пропонуємо використовувати у роботі з дошкільниками такі 
види самостійних ігор. 
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Сюжетно-рольові ігри. Рольова гра імітує реальність 
призначення ролей, які вам дісталися, та дає змогу діяти «як 
насправді». Ви можете розігрувати свої ситуації, в яких ви вже 
побували. Вона допомагає навчатися через досвід та почуття.   

Вважаємо актуальними такі методи роботи з розвитку гри 
дітей, як метод «розхитування ігрових стереотипів» 
(вихователь придумує нові правила знайомої гри, показує нові 
способи дій у звичайних обставинах або шукають нові способи 
застосування звичних ігрових приладів); метод «дій у ситуації 
невизначеності» (допомагає захопити дітей грою з незнайомим їм 
ігровим матеріалом; метод обмеження ресурсів (один комплект 
іграшок на 2 команди, заміна звичних іграшкових приладів на 
предмети-замінники); метод подолання труднощів та пошуку 
рішень (діти вирішують ряд ігрових завдань, в яких: вчиться 
ставити мету, готує умови для її досягнення, засвоює нові способи 
дій); метод ротаційних змін (коли в усталені ігрові колективи 
вводять новачка) [1]; метод морального вибору та 
особистісного переборювання (умови гри спряють вибору 
бажаного способу поведінки); метод спеціального моделювання 
ігрового середовища (середовище створюється за ідеєю: 
тематичного спрямування, пошукового спрямування, сюжетного 
спрямування). 

Режисерські ігри це особливий тип індивідуальних ігор 
дитини, оскільки у них дитина сама вигадує сюжет, наділяє 
предмети або іграшки тими чи іншими характеристиками. 
Відповідно до сюжету діти керують діями декількох іграшок, не 
беручи на себе постійної ролі. Носіями ролей у такій грі 
виступають іграшки. Діти старшого дошкільного віку регулюють 
відносини дійових осіб як режисери.  

В організації спільної ігрової діяльності пропонуємо 
застосовувати елементи соціо-ігрової педагогіки (автори 
Є. Шулежко, В. Букатов) (системи педагогічних впливів, яка 
базується на взаємодії дітей у мікроколективах (соціумах) та 
мікроколективів між собою за посередництвом гри в русі та 
організації взаємодії як гри – «життя», де педагог  займає нову 
позицію – виконує роль порадника, наставника, а дитина 
утверджується як затребувана особистість) [3]. У застосуванні 
соціо-ігрових методів слід акцентувати увагу на те, що вони 
передбачають варіативний рух та взаємодію. Це може бути 
об’єднання дітей у групи, перегрупування складу мікрогруп, зміна 
завдання, введення нових елементів, виконання завдань іншими 
дітьми, інтригуючи моменти очікування, акторські завдання, 
фрагменти інсценізацій, зміна ведучого у грі.  
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Пропонуємо застосовувати  такі види спільних ігор 
вихователя з дітьми. 

Квест-ігри. Дане поняття позначає який-небудь сюжет, 
який передбачає досягнення мети шляхом подолання будь-яких 
перешкод: команди рухаються в реальному або віртуальному 
просторі, розв’язують різні завдання. Локації і завдання об’єднані 
загальним сценарієм. Розв’язавши одне завдання, команда 
отримує друге й прямує на наступну локацію, і так просувається 
до фінішу. Кількість завдань та їх складність визначають для 
кожної гри відповідно до її мети і сюжетних особливостей.  

Ігри-імітації. В іграх імітується діяльність будь-якої 
організації. Імітуватися можуть події, конкретна діяльність людей 
(робота у  кафе, прийом у лікарні) і обстановка, умови, в яких 
відбувається подія або здійснюється діяльність. У цих іграх 
відпрацьовується тактика поведінки, дій, виконання функцій і 
обов’язків конкретної особи. Для проведення ігор з виконанням 
ролі розробляється модель-п’єса ситуації, між дітьми 
розподіляються ролі з «обов’язковим змістом». В основі 
розігрування ролей завжди лежить конфліктна ситуація. 
Наведемо приклади таких форм групової взаємодії.  

Стимульні ігри. Спеціально створюються педагогами і 
вихователями, коли необхідно поставити дитину перед фактом 
вибору вчинку (запросити однолітка в гру, поділитися улюбленою 
іграшкою, спочатку виконати завдання, а потім продовжити гру). 
Це створення ситуацій під час гри, у процесі яких дитина 
ставиться перед необхідністю вирішити якусь проблему. Це може 
бути проблема морального вибору, проблема способу організації 
діяльності, проблема вибору соціальної ролі і інші. Наприклад, 
купити собі цукерку або допомогти хворій дівчинці; з’їсти цукерку 
самому або поділитися з другом; грати разом у цікаву гру або 
самостійно новою лялькою, «Один день без ігра-шок» (як 
уточнення можливо, іграшки на батарейках). 

Ігри-стратегії. Це складна, багатопланова діяльність, що 
передбачає не тільки усвідомлення ігрового задуму, сюжетної 
лінії, а й певну послідовність спрямованих сукупних дій усіх 
учасників гри, з якими необхідно домовитися, об’єднати зусилля, 
неодноразово визначитися в особистісному та колективному 
моральному й інтелектуальному виборі. Стратегічна гра стає 
можливою за умови здатності її учасників передбачити можливі 
наслідки своїх дій, готовності до планування послідовних кроків, 
уміння визнавати помилки та вчасно корегувати їх, знаходити 
нестандартні способи розв’язання проблеми.  
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Видатний ігромайстер Микола Шуть [4] звертає увагу, що в 
ігровому просторі слід: 

− створити атмосферу безпеки, довіри, відкритості;  

− зрозуміти світ дитини і прийняти його таким, яким вона 
його бачить;  

− заохотити дитину проявляти емоції та почуття під час 
гри;  

− забезпечити право самостійно приймати рішення і брати 
на себе відповідальність за них.  
Під час організації гри педагог має подбати не тільки про 

створення ігрового поля, а й вивчити інтереси дітей, їх ігрові 
вподобання. Педагог спрямовує та корегує ігрові дії, поведінку 
вихованців, відмічає позитивні або негативні прояви у взаєминах. 
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3. Шулежко Е. Понимание грамотности. Санкт-Петербург : 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ ЕЙДЕТИКИ У РОБОТІ З 

ДОШКІЛЬНИКАМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
Божикова С. О. 

Комунальна організація (установа, заклад) дошкільний 
навчальний заклад комбінованого типу  

№22 «Райдуга» Білозерської міської ради  
м. Білозерське, Донецька область, Україна 

 
У сучасному освітньому просторі все більше популярності 

набуває впровадження інноваційних освітніх технологій. Вони 
сприяють гуманізації процесу навчання, його особистісному 
орієнтуванню, оптимізації взаємодії з вихованцями. У корекційній 
педагогіці можливості використання інноваційних освітніх 
технологій та їх значущість у практиці роботи з дітьми з 
особливими потребами дослідженні не достатньо. Становлення 
особистості дитини з особливими потребами, під час якого 
формуються вищі інтелектуальні функції є однією з актуальних 
проблем корекційної педагогіки. 

Вміти нестандартно мислити, помічати найдрібніші деталі, 
логічно розробляти варіанти, бути впевненим у собі. В цьому нам 



17 

допоможе ейдетика. Це напрямок психологічної науки, який 
визначає ейдетизм як різновид образної пам’яті і можливості його 
практичного застосування у різних сферах життя людини. 

Як допомогти дитині запам’ятовувати необхідну інформацію 
і вчасно пригадувати її? Як пробуджувати інтерес, спонукати до 
мовленнєвої активності, дарувати відчуття успіху? На ці 
запитання відповідає ейдетика. 

Ейдетика – це не тільки розвиток уваги, уяви, пам’яті, різних 
видів мислення, а й спосіб подачі навчального матеріалу. Вона 
залучає всі аналізатори дитини: дозволяє не лише побачити, а й 
помацати, почути, скуштувати, понюхати; подає нове через добре 
знайомі дітям образи. За допомогою ігор для розвитку 
асоціативного мислення можна навчити малюка читати, писати. А 
головне мислити, спостерігати, розмовляти, доводити, розуміти, 
творити. Ейдетика має великий компресаторно-розвивальний 
потенціал. За допомогою розвивальних ігор удосконалюються 
психічні процеси, зорові відчуття та сприймання, емоційна сфера. 

Метод ейдетики побудований на простих принципах: 
Уява + позитивні емоції = засвоєна інформація. 
За допомогою яскравої дитячої уяви можна швидко і 

надовго запам’ятати потрібну інформацію. А головне – таке 
навчання, основане на грі та фантазії, зовсім не обтяжує дитину, 
навпаки – переключає її на діяльність іншої півкулі, а отже – 
дитина відпочиває. До того ж, застосовуючи методи ейдетики, ми 
підключаємо інші відчуття: слухові, тактильні, рухові, нюхові і 
навіть смакові! Таким чином, відбувається розвиток усіх видів 
пам’яті, і, як наслідок, ефективність навчання покращується. 

Кожна гра – це комплекс завдань, які дитина виконує за 
допомогою картинок, іграшок, тактильних карток, кубиків, цеглинок 
тощо. Завдання даються дитині в різних формах: у вигляді 
моделей, схем, площинного  малюнка та усних інструкцій. 
Більшість ігор не вичерпується запропонованими зразками, а 
дозволяють дітям складати нові варіанти завдань, займатися 
творчою діяльністю. Ігри не сумісні з примусом, створюють 
атмосферу вільної та радісної творчості. Їх слід повторювати, 
адже це – необхідна умова розвивального ефекту. Головне 
запитання під час тренування асоціативного мислення звучить  
так : «Про що ти подумав?».  

Принципи роботи за системою ейдетики: 

− радісна, весела атмосфера; 

− мобільність і доступність ігрового матеріалу; 

− поділ інформації, відповідно до особливостей кожної 
дитини. 
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Методи роботи за системою ейдетики: 

− метод піктограм; 

− метод Цицерона; 

− метод входження; 

− метод кодування інформації. 
Головні принципи, які дозволяють досконало 

оволодіти своєю пам’яттю: 

− спробуйте нічого не запам’ятовувати, лише уявляйте 
інформацію і «фарбуйте» її, вигадуючи незвичайні функції, 
події, призначення, колір…; 

− не промовляйте інформацію навіть подумки; 

− довіряйте собі, женіть сумніви щодо своїх можливостей. 
Будувати роботу можна на таких асоціаціях: 
1. Вільні асоціації, пов’язані з предметними образами. Із 

самої назви «вільні асоціації» випливає, що під час занять не 
можна використовувати жодних предметних зображень. Та в 
маленьких дітей ще не сформовані уявлення про навколишній 
світ, тому на першому етапі треба допомога дорослого. В мене є 
курча. Про що ви подумали? Відповіді різні. Про кавун, тому що 
курчатка любить їсти насіння. Про сонечко, тому що воно жовте. 
На цьому етапі головне, щоб діти вчилися обґрунтовувати свій 
асоціативний вибір. 

2. Асоціації з використанням кольору. Для цього виду 
роботи потрібні картки з намальованими плямами різних кольорів 
та не кольорові зображення предметів, або явищ. Наприклад: - 
Ось червоний колір. Про що ви подумали? Дитина обов`язково 
має обґрунтувати відповідь. 

3. Асоціації пов’язані з геометричними фігурами. Також  
потрібні картки з зображенням геометричних фігур та 
різноманітних предметів. 

4. Тактильні асоціації. Кожна картка має свою фактуру: 
хутро, наждачний папір, фланель, мотузка, палички, крапельки 
воску. До колекції можна додати картку з ґудзиками, гречкою, 
шматочками дроту. Принципи роботи залишаються такі самі, як і в 
попередніх. Можна також пограти навпаки: ви пропонуєте дітям 
добрати до конкретного предмету зображення свої варіанти 
карток, відчуття від яких у них асоціюються із заданим предметом.  

5. Предметні асоціації. Цей вид асоціації передбачає 
встановлення зв’язків предметів або між собою, або з їхніми 
ознаками. Для використання цього прийому вам потрібно мати 
набір різних предметів: ниточку, паличку, трубочку, папірець, 
шматочок тканини, шишку, камінчик, монетку, ґудзик. Вихователь 
бере нитку і говорить: «Довге і гнучке». Про що ви подумали?  
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6. Звукові асоціації. В ейдетичному напрямку застосовують 
аудіо записи різних звуків і шумів. Можна створити цілу колекцію 
звуків, розподіливши за різними групами: побутові шуми, звуки 
природи, музичні звуки, звуки улиці тощо. Ще є другий спосіб 
використання звуків. Потрібно зробити мішечки і покласти в них 
різноманітні предмети, що породжують звуки. Наприклад: папір, 
монети, камінці. Ставимо перед дитиною на набірному полотні 
ряд предметних зображень і за допомогою звукового мішечка 
пропонуємо обраний звук, після чого запитуємо: «про що ти 
подумав, почувши цей звук?». Не варто вгадувати, що міститься у 
мішечках, важливо створювати асоціативні образи за звуком. 

7. Смакові асоціації. Можна використовувати комбінації 
солодке і гаряче, солоне і холодне. Запитання буде таке ж, як 
раніше: «Про що ви подумали?»  За бажанням можна дати ще 
тактильно-смакові відчуття: хрумкий, соковитий, твердий, рідкий 
тощо. 

В ейдетиці використовують і графічні асоціації. Для 
розвитку асоціативного мислення використовують друдли. Друдли 
– це загадка-головоломка, або малюнок, про який неможливо 
чітко сказати, що це таке. Так діти можуть перетворити круг в 
сонечко, квіточку, яблук, окуляри. Коли показуєте друдл 
повертайте його під різним кутами, щоб діти побачили якомога 
більше ракурсів цього зображення. Використання друдлів сприяє 
розвитку асоціативного та дивергентного мислення, пам’яті, вчить 
знаходити нестандартні підходи до різноманітних задач. Під час 
гри дитина доводить свою думку, обґрунтовує її, а це розвиває 
мовленнєву активність, сприяє і логіко-математичному розвитку. 

Використання цих та інших прийомів ейдетики у щоденній 
роботі є надзвичайно ефективними, до того ж, цікавим способом 
саморозвитку та формування мислення, пам’яті, мовлення, 
креативності у дорослих та дітей. Перевага ейдетичного навчання 
– дитина навчається радісно. Зменшується час для виконання 
завдань, підвищується ефективність і успішність. 
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ІННОВАЦІЇ В МЕТОДИЦІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З 
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Бондаренко С. В. 
Слов’янський енергобудівний фаховий коледж  

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
 

Із поширенням технологій комп’ютерних мереж в Україні, 
дистанційне навчання стає доступним все більшому колу 
громадян і набуває самостійного значення при здобутті освіти в 
різноманітних галузях знань.  

У комп’ютерній підтримці навчального процесу відбувається 
перехід від простої подачі інформації на комп’ютер користувача 
через мережу до взаємодії студента й викладача за 
посередництвом систем дистанційного навчання. Це відкриває 
нові можливості для підвищення її доступності для широкого кола 
студентів і громадян. Важливими складовими процесу 
дистанційного навчання є дистанційно виконувані лабораторні 
роботи. 

Такі лабораторні роботи замінюють реальні в умовах 
заочного здобуття освіти або є одним з навчальних етапів для 
студентів стаціонарної форми навчання. Створення і 
впровадження дистанційного виконання лабораторної роботи у 
навчальний процес відбувається у декілька етапів. 

На першому етапі проводиться відео-фіксація виконання 
лабораторної роботи. Після цього, вона розбивається на ряд 
відео-файлів-дослідів і оформлюється у вигляді презентації 
PowerPoint з подальшою інтеграцією до ZOOM відео-конференції. 

Другий етап, у ZOOMі студенти виконують роботу по кроках, 
а саме у реальному часі переглядають відео-файли пов’язані з 
тим чи іншим дослідом, аналізують побачене та роблять необхідні 
записи. Наприкінці лабораторної роботи проаналізувавши 
отримані дані виконують обчислення, будують графіки, роблять 
відповідний висновок та оформлюють звіт. 

Третій етап, студенти фотографують і надсилають 
оформлений звіт лабораторної роботи до викладача через 
мережу інтернет. 

Четвертий етап, перевірка звіту виконаної лабораторної 
роботи викладачем та оцінювання. 

Дистанційно виконувані лабораторні роботи можуть бути 
легко вбудовані в існуючий учбовий процес. Основними 
труднощами, що виникають при впровадженні, є слабкість 
технічної бази, недостатність фінансування. Тому створення і 
впровадження дистанційно виконуваних лабораторних робіт  в 
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учбовий процес необхідно проводити в декілька етапів, зміст яких 
залежить від наявної бази устаткування і можливостей створення 
дистанційних лабораторних робіт, яке являє собою найбільш 
трудомістку частину робіт.  

 
 

АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШЛЯХОМ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Борисенко М. В. 
Слов’янський енергобудівний фаховий коледж 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
 

У національній доктрині розвитку освіти у ХХІ столітті 
зазначено: «Головна мета української системи освіти – створити 
умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як 
громадянина України...», а Закон України «Про загальну середню 
освіту» стверджує: «Завданням загальної середньої освіти є 
формування особистості учня, розвиток його здібностей і 
обдарувань». 

Нові завдання шкільної освіти в Україні, що спрямовані на 
гуманізацію та демократизацію всього навчального процесу в 
школі, визначають нові пріоритети навчання і виховання, 
потребують формування ініціативної особистості, здатної до 
раціональної творчої праці. Ми живемо у третьому тисячолітті, у 
час комп’ютеризації та інтенсивного розвитку всіх галузей науки 
та виробництва, і глибоко усвідомлюємо незворотність 
демократичних змін, що відбуваються у суспільстві і освіті 
зокрема. Тому ми не повинні забувати про те, що сучасні діти не 
такі, якими були ми, отже, вони потребують від сучасного 
навчання чогось нового. Те, що було гарним учора, не є 
актуальним сьогодні. 

Формування пізнавального інтересу – необхідна умова 
шкільного навчання. Не випадково, інтерес образно порівнюють з 
каталізатором, який полегшує і прискорює розумові реакції, з 
ферментом, що дає змогу учням асимілювати основами наук. З 
перших днів дитини у школі треба вірити в розум дитини, її 
можливості, в її право здобувати знання з радістю. Розвиток 
психологічних чинників навчальної успішності, внутрішні 
функціональні зміни в структурі пізнавальної сфери учня, 
динаміка інформаційної ваги психічних функцій навчальної 
успішності молодших школярів залежать від ефективності 
розвитку їх пізнавальних інтересів. Стійкий пізнавальний інтерес – 
ознака готовності дитини до навчання в школі. Він є основою всієї 
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навчально – виховної роботи з дітьми в період їх підготовки до 
школи. Знання сприяють виникненню, розширенню і поглибленню 
зацікавленості до дійсності. Важливо збуджувати пізнавальну 
активність учня, що виявляється у запитаннях, діях. Маючи 
сформовані пізнавальні інтереси, дитина успішно навчатиметься, 
в неї з’явиться зацікавленість до навчальної діяльності. 
Пізнавальна активність учня початкових класів виявляється в 
навчальній діяльності. Молодший школяр застосовує набуті в 
дошкільному дитинстві знання й активно діє, робить відповідні 
висновки, здатний виконувати складні розумові операції. 

Найголовнішим завданням педагога на кожному уроці є 
активізація пізнавальної діяльності. Тому щоразу, обдумуючи 
урок, учитель має спочатку розв’язати принципове завдання, як 
найдоцільніше організувати передачу нового матеріалу – 
повідомлення, евристична бесіда, відкриття, роздум, розв’язання 
проблеми, самостійна робота тощо. Необхідно перетворити 
кожний урок на урок спілкування, мислення, де істина постає як 
суперечка про істину, як діалог. 

З метою активізації пізнавальної діяльності, я на кожному 
уроці застосовую елементи інтерактивних технологій, творчі 
проблемні завдання, що забезпечують розвиток тих здібностей і 
якостей, які перебувають у стадії формування. 

Оновлення змісту освіти сприяє трансформації її технологій, 
надає їй особистісної сформованості. 

Слово «технологія» – грецького походження й означає 
«знання про майстерність». За визначенням ЮНЕСКО, технологія 
– це «системний метод створення, застосування і визначення 
всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням 
технічних і людських ресурсів у їх взаємодії, що своїм завданням 
уважає оптимізацію форм освіти». Інноваційна освітня технологія 
– сукупність форм, методів і засобів навчання, виховання і 
управління, об’єднаних єдиною метою, добір операційних дій 
педагога з учнем, у результаті яких суттєво покращується 
мотивація учнів до навчального процесу. 

Інтерактивне навчання – це, насамперед, діалогове 
навчання, під час якого здійснюється взаємодія вчителя та учня. 
Інтерактив – це спеціальна форма організації пізнавальної 
діяльності, одним із завдань якої є створення комфортних умов 
навчання, за яких кожен учасник процесу відчуває свою 
інтелектуальну спроможність. 

Пізнавальний інтерес – це один із важливих мотивів 
навчання школярів. Його дія дуже сильна. Під впливом 
пізнавального навчання робота навіть у слабких учнів 
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відбувається продуктивно. Пізнавальний інтерес за умов 
правильної організації педагогічної діяльності учнів та системності 
повинен впливати на розвиток дитини. 

Пізнавальний інтерес – це міцний засіб навчання. Класична 
педагогіка минулого стверджувала «Смертельний гріх учителя – 
бути нудним». Тому потрібно надавати перевагу тим методам, що 
передбачають залучення учнів до активного здобування знань. 
Дослід чи проблемне навчання не можна протиставляти 
інформаційним методам або репродуктивному засвоєнню знань. 
Тільки вміле їх поєднання дає можливість підвищити ефективність 
навчання. Актуальним сьогодні є впровадження у навчальний 
процес таких засобів активізації, як системи пізнавальних і 
творчих завдань, застосування різних прийомів співробітництва і 
навчального діалогу, групової та індивідуальної роботи, що 
сприяє зміцненню інтересів дітей. 

Інтерактивні технології та методи навчання 
«Асоціативний кущ» 
Серед інтерактивних методів навчання вчителі початкових 

класів віддають перевагу методу побудови «асоціативного куща». 
Зупинімось детальніше на методі побудови «асоціативного 

куща». На початку роботи вчитель визначає одним словом тему, 
над якою проводитиметься робота, а учні згадують, що виникає в 
пам’яті стосовно цього слова. Спочатку висловлюються 
найстійкіші асоціації, потім – другорядні. Учитель фіксує відповіді 
у вигляді своєрідного «куща», який поступово «розростається». 

Цей метод універсальний, адже може використовуватися 
під час вивчення будь-якої навчальної дисципліни і на всіх етапах 
уроку. 

На уроках читання побудова «асоціативного куща» може 
бути схемою, що поступово складається учнями під керівництвом 
учителя. 

На уроках мови побудова «асоціативного куща» також може 
бути схемою, що поступово складається учнями під керівництвом 
учителя. 

Під час вивчення теми «Ґрунт. Значення та охорона 
ґрунтів» учитель, пояснюючи, проводить досліди з метою 
визначення складу ґрунту. У підсумку будується «асоціативний 
кущ». 

«Мікрофон» 
Технологія «Мікрофон» надає можливість кожному сказати 

щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або 
висловлюючи власну думку чи позицію. 

Правила проведення: 
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− говорити має тільки той, у кого є «символічний» 
мікрофон; 

− подані відповіді не коментуються і не оцінюються; 

− коли хтось висловлюється, решта не має права 
перебивати, щось говорити, вигукувати з місця. 

Робота в парах 
Роботу в парах можна використовувати для досягнення 

будь-якої дидактичної мети: засвоєння, закріплення, перевірки 
знань тощо. За умов парної роботи всі діти в класі отримують 
можливість говорити, висловлюватись. Робота в парах дає учням 
час подумати, обмінятись ідеями з партнером і лише потім 
озвучувати свої думки перед класом. Вона сприяє розвитку 
навичок спілкування, вміння висловлюватись, критичного 
мислення, вміння переконувати й вести дискусію. Під час роботи в 
парах можна швидко виконати вправи, які за інших умов 
потребують значної витрати часу. Серед них можна назвати такі: 

− обговорити текст, завдання; 

− узяти інтерв’ю і визначити ставлення партнера до будь-
якої навчальної діяльності; 

− зробити аналіз чи редагування письмової роботи одне в 
одного; 

− проаналізувати разом проблему, вправу; 

− протестувати її оцінити одне одного; 

− дати відповіді на запитання вчителя; 

− порівняти записи, що зроблені в класі. 
Робота в групах 
Робота в групах надає всім учасникам можливість діяти, 

практикувати навички співробітництва, міжособистісного 
спілкування (зокрема, відпрацювання прийомів активного 
слухання, прийняття спільного рішення, узгодження різних 
поглядів). Роботу в групах слід використовувати тоді, коли 
необхідно розв’язати проблему, з якою важко впоратись 
індивідуально та коли одним із очікуваних результатів є набуття 
навичок роботи в команді. 

Під час створення груп рекомендується об’єднувати в одній 
групі учасників із різними рівнями підготовки та досвіду з питання, 
що розглядається, оскільки в різнорідних групах стимулюється 
творче мислення, інтенсивний обмін ідеями, проблема може бути 
розглянута з різних боків. 

Методична література містить сформульовані на основі 
досвіду інтерактивного навчання загальні правила роботи в 
групах: 
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− кожний учасник за бажанням має можливість 
висловитися; 

− усі учасники групи поважають цінності та погляди 
кожного, навіть якщо не згодні з ними; 

− обговорюються ідеї, а нелюди, що їх висловили; 

− усі учасники роблять зауваження стисло й по суті; 

− усі конфлікти, що виникають, розв’язуються мирним 
шляхом із урахуванням інтересів учасників і правил роботи; 

− усі учасники прагнуть створити відкриту, ділову, дружню 
атмосферу; 

− після завершення групової роботи її результати повинні 
бути презентовані іншим групам. 

Наприклад, на уроці «Організація будівельного 
виробництва» групову роботу можна організувати таким 
чином. 

Учні об’єднані у З групи: 

− 1 група – 1 будівельний майданчик; 

− 2 група – 2 будівельний майданчик; 

− 3 Інженетні працівникі. 

− Завдання: 

− 1 група – малює майданчик будівництва; 

− 2 група – намалювати малюнок складування матеріалів; 

− З група – розгадати кросворд. 
Групування студентів класу 
Групування – це метод створення пар або підгруп для 

дискусій, «мозкового штурму», рольових ігор, розв’язання 
проблем або іншої подібної діяльності під керівництвом педагога. 
Групування може мати сенс у будь-який момент під час уроку. До 
того ж, ця діяльність допоможе отримати задоволення від роботи, 
створити дружні стосунки та додати учням енергії. 

Привітання: запропонуйте кожному з студентів пригадати 
цифру – один, два, три, – яка кому подобається. Нехай не 
називають її решті. 

Тепер нехай знайдуть своїх «нумерологічних «духовних» 
братів і сестер»: нічого не кажучи, нехай потиснуть одне одному 
руки. («Якщо моє число один, я тисну вашу руку один раз» тощо.) 
Ті, у кого однакове число, об’єднуються і продовжують шукати 
інших людей із таким самим числом. 

Нумерація: запропонуйте дітям перерахуватися, 
використовуючи стільки номерів, скільки груп ви хочете утворити. 
Це найшвидший спосіб об’єднання в групи. 

Групування за ярликами: учитель роздає студентам 
заздалегідь підготовлені номери (набори двійок, трійок, четвірок 
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та ін.). Учням пропонують знайти товариша або підгрупу з такими 
самими, як у нього (у неї) ярликами. 

Відомі персонажі: перед заняттям учитель обирає відомі 
всім групи персонажів і записує імена відповідних героїв на 
картках, які навмання роздаються дітям. Тоді кожен учень шукає 
інших персонажів зі своєї групи. 

Правила групової роботи: 

− Кожен учасник має можливість висловитися, якщо в 
нього є бажання. 

− Усі учасники групи поважають цінності та погляди 
кожного, навіть якщо не згодні з ними. 

− Обговорюються ідеї, пропозиції, а не люди, які їх 
висловили. 

− Усі учасники роблять суттєві зауваження коротко. 

− Кожен учасник, навіть, захищаю¬чи свою точку зору, 
відкритий для сприйняття чужих ідей, думок та інтересів інших 
учасників. 

− Усі розбіжності, конфлікти, що виникають під час роботи, 
розв’язуються мирним шляхом, з урахуванням інтересів учасників 
і правил роботи. 

− Усі учасники намагаються створити відкриту, ділову, 
дружню атмосферу. 

Під час роботи в малій групі з п’яти осіб учасники 
можуть виконувати такі ролі: 

− ведучий (посередник-організатор роботи групи); 

− секретар (записує результати роботи); 

− доповідач (представляє результати роботи групи решті 
груп); 

− спостерігач (аналізує індивідуальну поведінку членів 
групи, визначає, як члени групи можуть упоратися з проблемами, 
що виникають під час роботи); 

− хронометрист (стежить за часом, призначеним для 
групової роботи). 

Правила роботи в групах: 

− Перед початком роботи розподілити ролі. 

− Уважно читати завдання-інструкцію(слухати). 

− Говорити по черзі, не перебивати одне одного. 

− Дотримуватися відведеного часу. 

− Презентувати роботу може командир групи. 

− Давати можливість презентувати дослідження всім 
членам групи. 

− Дотримуватися правила піднятої руки. 
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− Працювати так, щоб не заважати іншим. 
«Мозковий штурм» 
«Мозковий штурм» є відмінним методом для використання 

досвіду учнів із метою розв’язання проблем та розробки ідей. Є, 
однак, дуже специфічні правила й основні принципи для 
«мозкового штурму», яких потрібно дотримуватись. 

«Мозковий штурм» найкраще спрацьовує в групах у 
кількості 5–7 осіб. 

Основні ознаки 
Чітко визначте проблему або тему для «мозкового штурму». 

Працюйте в колі. 

− Оберіть лідера, який веде обговорення і заохочує появу 
нових ідей. Він повинен заохочувати кількість, а не якість ідей. 

− Щоб збільшити появу нових ідей, ви можете надати 
учням певний час на роздуми і після декількох хвилин 
розпочинати знову. 

− Правила «мозкового штурму» 

− Жодної критики! 

− Запозичення інших ідей є нормальним явищем. 

− Бажаною є велика кількість ідей. 

− Оцінювання відбувається згодом. 
Щоб удосконалити якість ідей, надайте дітям час для того, 

щоб вони написали свої ідеї спочатку індивідуально. 
Діліться ідеями циклічно, коли окремі учасники або групи 

розповідають про одну ідею по черзі та ідеї не повторюються. 
«Мозковий штурм» може бути проведений у двох групах – 

тоді кожна група поширює список, який складається зважаючи на 
списки інших. 

«Мозаїка» 
Учням пропонується самостійно опрацювати матеріал 

(кожному різний) і законспектувати його в один із розділів таблиці 
за певний час. Після цього діти по черзі ознайомлюють свою групу 
з конспектом, а члени групи повинні за ним занотувати до таблиці 
ті самі нотатки. Наприкінці спілкування в усіх членів групи повинна 
бути заповнена таблиця. 

Цей метод можна застосовувати під час вивчення теми 
«Корисні копалини» на уроці природознавства у З класі. 

На одному уроці вивчаються такі корисні копалини, як 
граніт, вапняк, пісок, глина. На початку уроку дітям необхідно чітко 
поставити завдання про те, що вони повинні занотувати: 

− властивості корисної копалини; 

− де її видобувають і як; 

− як її використовують. 
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Разом слід накреслити таблицю, яку діти заповнюватимуть 
під час опрацювання своєї статті та обміну інформацією. 

Кінцевий результат цього уроку - складена таблиця в кожної 
дитини. 

Отже, інтерактивні технології відіграють важливу роль у 
сучасній освіті. Їхня перевага полягає в тому, що учні засвоюють 
рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, оцінювання), у 
класах збільшується кількість учнів, які свідомо засвоюють 
навчальний матеріал. Учні займають активну позицію у засвоєнні 
знань, зростає їхній інтерес у сприйманні знань. Значно 
підвищується особистісна роль учителя – він є лідером, 
організатором. Але необхідно зазначити, що проєктування і 
проведенням уроків за інтерактивними технологіями потребують, 
перш за все, компетентності в цих технологіях учителя, його 
вміння переглянути і перебудувати свою роботу з учнями. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МУЗИКОТЕРАПІЇ В РОБОТІ З ДІТЬМИ 
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ СИНДРОМОМ ДЕФІЦИТУ 

УВАГИ З ГІПЕРАКТИВНІСТЮ (СДУГ) 
Вечоркіна К. А. 

Чмирівська дитяча музична школа 
м. Старобільськ, Луганська область, Україна 

 
Сучасна система спеціальної освіти України, як в усіх 

цивілізованих країнах світу, перебуває в пошуку оптимальних 
технологій психолого-педагогічного супроводу дітей, що мають 
обмежені можливості здоров’я (ОМЗ). До категорії осіб з ОМЗ 
належать діти з медичним діагнозом «синдром дефициту уваги з 
гіперактивністю» (СДУГ) і, як наслідок, з особливим профілем 
особистості. Як зазначають дослідники в галузі спеціальної 
психології та педагогіки (І. Брязгунов, Н. Заваденко, 
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Т. Ємельянцева, В. Кузьміна, О. Лютова, О. Пилаєва, В. Синьов, 
М. Федоренко та ін.) для психолого-педагогічного супроводу 
навчання та виховання таких дітей важливим цільовим 
орієнтиром є зміцнення особистісного потенціалу дитини із СДУГ, 
який би міг сприяти здійсненню освітнього простору й 
покращенню показників здоров’я. 

Проблема поширеності СДУГ у дітей стає усе більш 
значущою й кількість гіперактивних дітей у світі зростає. За 
даними МОЗ України, СДУГ спостерігається у 7% українських 
дітей.  

Основними ознаками СДУГ дослідники визначають такі: 
знижена увага (порушення концентрації уваги) і надмірна рухова 
активність, також імпульсивність, нетерплячість, різкі скачки 
настроїв і недоцільна гарячкова діяльність. У обґрунтуваннях 
нейропсихологів, причиною гіперактивної поведінки виступає 
дисбаланс процесів збудження і гальмування в нервовій системі, 
порушення нервово психічного балансу в організмі дитини, що 
призводить до надмірної нетерплячості і емоційного стресу, 
нестримної рухової гіперактивності, розгальмованості й 
нездатності до зосередження уваги [1; 5].  

На рівні психологічних труднощів навчання у дітей із СДУГ, 
можна спостерігати такі прояви, як неуважність, неорганізованість, 
нездатність слухати звернене до них мовлення, забудькуватість, 
занепокоєння, хаотичні рухи рук і ніг, зайва балакучість – тобто 
увесь комплекс, званий гіперактивністю. Перераховані симптоми 
часто поєднуються з труднощами у придбанні учбових навичок  
читання, рахунку, писемного мовлення. Усе перераховане разом і 
в різних варіаціях створює особливий особовий профіль таких 
дітей, що викликає відчай у батьків і педагогів, що не бачать 
способів допомогти своїй дитині в прирученні власної природи і 
адаптації до процесу навчання в школі [1–5].  

Для того, щоб працювати з такою дитиною учителям і 
вихователям необхідно враховувати усі ці нервово-психічні 
особливості і учити дитину взаємодіяти зі світом, школою, 
учителями і однолітками, справляючись з власним особовим 
профілем. Рухова і вербальна гіперактивність означає надлишок 
не спрямованої енергії, що виділяється організмом на зовнішню 
активність. Низький контроль за своїми імпульсами говорить про 
порушення процесу усвідомлення своїх внутрішніх реакцій і 
переходу від внутрішнього імпульсу до дій. 

З цієї причини дуже важливо залучати дитину з СДУГ до 
музично-творчої діяльності, яка може наповнювати його постійний 
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сенсорний і руховий голод, а також насичуватиме його емоційну 
потребу, на що й має бути націлена терапія [6].  

В професійній діяльності сучасного вчителя музичної школи 
збільшується кількість учнів молодшого шкільного віку із СДУГ, 
батьки яких обізнані з позитивним впливом музики на регуляцію 
поведінки і бажають, щоб їх дитина, отримуючи музичну освіту, 
одночасно отримувала й терапевтичний вплив.  

Методологічну основу музикотерапії закладено в працях 
видатних митців та науковців (Є. Далькроз, З. Кодай, 
Д. Кірнарська, А. Маслоу, К. Орф, Г. Побережна, С. Судзукі, 
Р. Флорида та ін.). 

Музикотерапія – це метод, що використовує музику як засіб 
корекції емоційних відхилень, страхів, рухових, мовних і 
комунікативних розладів, порушень поведінки.  

В основі музикотерапії два аспекти дії 

− психосоматичне (в процесі якого здійснюється 
лікувальна дія на функції організму);  

− психотерапевтичне (в процесі якого за допомогою музики 
здійснюється корекція відхилень в особовому розвитку, 
психоемоційного стану). 

Музикотерапія застосовується і в індивідуальній, і в груповій 
формі. Кожна з цих форм може бути представлена в трьох видах 
музикотерапії: рецептивної, активної, інтеграційної [4; 5]. 

У супроводжуючій роботі школи для ефективної допомоги 
дітям з ОМЗ, до яких належать діти з СДУГ, потрібні 
скоординовані зусилля медиків, психологів, педагогів і батьків 
гіперактивних дітей. Музична терапія в сенсі підтримки в людині 
правильних станів існувала з глибокої старовини. Відомі 
спеціальні прийоми зцілення музикою в культурі древньої Індії, 
Китаю, Греції, Вірменії [6].  

Звук і ритм – ось основні складові, що стають 
інструментами нелікарського лікування. В. Бехтерєв, 
підкреслюючи цю особливість, довів, що якщо встановити 
механізми впливу музики на організм, то можна викликати або 
послабляти збудження. Відштовхуючись від ідеї дії музики на 
баланс процесів збудження і гальмування, який порушений у дітей 
з СДУГ, ми можемо вивчити підходи до музикотерапії з позиції 
різноспрямованої дії музики виходячи з чинників цих дій. Такими 
чинниками можуть бути: 

− сама музика (як мова звукової інтонації передає чуттєвий 
образ і емоційний сенс тільки через вираження двох основних 
життєвих процесів і їх поєднань – напруга і розслаблення;  
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− спеціально організована музична діяльність (музичне 
виконання навіть найпростіших фраз вимагає безперервного 
видиху з голосом при співі і ритмічного впорядковування 
хаотичних рухів, що виражають музичний метроритм, при 
виконанні на будь-якому інструменті, усе це в потоці основних 
двох енергій – тонізуючою і розслабляючою;  

− етнічний чинник сприйняття музики різної культурної 
традиції або, в медичному аспекті, антропологічна варіативна 
сили і напряму дії музичних стимулів.  

Існують певні характеристики, по яких музика Заходу, 
наприклад, відрізняється від музики Сходу. Порівнявши музичну 
традицію Заходу і Китаю можна побачити, що західна музика 
прагне до вираження динамічного розвитку, це музика процесу, 
рухи і зміни в часі, тоді як китайська – швидше, музика стану як 
перебування в якому-небудь з них поза часом. Поєднання в 
музикотерапії музики західної і китайської традицій стали основою 
для нашого пілотажного дослідження в роботі з гіперактивними 
дітьми з вираженим дефіцитом уваги і напруженістю [5].  

Таким чином, музикотерапія виконує наступні функції в 
медико-психолого-педагогічному супроводі дітей із СДУГ: 

− заспокоєння підвищеної схвильованості дитини через 
музично-руховий відробіток напруженості і поступове гальмування 
в музичному потоці, що сповільнюється;  

− утримання і розширення об’єму і часу уваги при 
виконанні музичних фраз на видиху;  

− усвідомлене управління рухами і мовленням через 
музичну ритмізацію.  

Методи і прийоми, застосовувані нами, включають: 
музично-пластичне інтонування музиці дітьми, співацькі прийоми і 
активний просторовий рух під музику.  

Спостереження і аналіз досягнутого ефекту, дають підстави 
для висновків про зменшення симптомів неуважності, 
неорганізованості, нездатності слухати звернене мовлення, 
занепокоєння, непосидючості хаотичності рухів,  отже 
підтверджують перспективність продовження  впровадження 
викладачем музики методів та прийомів музикотерапії в роботі з 
нормотипічними дітьми та дітьми із СДВГ в умовах навчально-
виховного процесу в музичній школі. 
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Природа – єдина книга, що укладає  
глибокий зміст на усіх своїх сторінках 

Й. Гете 
Головним завданням освітнього процесу в школі є 

формування гармонійної усебічно розвиненої особистості. Це 
дуже складний та працевмісткий процес, що складається з різних 
аспектів; одним із таких є екологічне виховання молодого 
покоління.  

О. Бутенко, досліджуючи витоки екологічного виховання 
дошкільників, вказує, що вони «губляться у далечині первісного 
суспільства, коли наші пращури інтуїтивно відчували себе 
частиною природи … любили і берегли її» [1]. З історією людства 
досліджувана нами проблема лише ускладнювалась, 
вдосконалювалась, набувала нових характеристик під впливом 
індустріалізації та технологізації суспільства. 

Узагальнений аналіз низки наукових праць з проблеми 
екологічного виховання дає підстави стверджувати про 
актуальність і практичну значущість даного питання на сучасному 
етапі розвитку педагогічної думки. Останнім часом дослідженням 
цього питання займались: К. Волохата, О. Григорович, 
О. Грошовенко, О. Раковець, Ю. Колеснік та багато інших 
науковців та вчителів-практиків початкової школи.  
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На сьогодні проблема екологічного виховання особистості 
постає дуже гостро через те, що технологічний прогрес не стоїть 
на місці, а люди не перестають нераціонально використовувати 
природні ресурси, чим завдають великої шкоди навколишньому 
середовищу і, насамперед, собі. Це доводять наступні факти: 
вчені довели, що понад 1/3 самців риб у річках Великобританії 
нині знаходяться на стадії зміни статі внаслідок забруднення 
води. Зміна статі відбувається через наявність у стоках гормонів, 
що потрапляють через каналізацію; щорічно близько 7000000 тон 
різного сміття потрапляє до світового океану; внаслідок 
опосередкованого впливу пластикових відходів щороку гинуть 
понад 1 млн птахів. А далі можна говорити про вирубку лісів, 
експлуатацію морів та ґрунтів, забруднення повітря та морів, 
підземних вод, та ін., – усі ці фактори підштовхують наш світ до 
катастрофи. 

Зауважимо, що процес екологічного виховання є 
довготривалим, безперервним та цілеспрямованим, тому в школі 
він має розпочинатися з початкової ланки. Він передбачає 
формування екологічної свідомості в молодшого школяра, його 
естетичного смаку, почуття любові до природи, Батьківщини. 
Аналіз ряду літературних джерел дає нам можливість трактувати 
поняття «екологічна свідомість» як вищий рівень психічного 
відображення природного, штучного, соціального середовища та 
внутрішнього світу людини, саморегуляція даного відображення 
та усвідомлення місця і ролі людини у реальному світі.  

Міцним підґрунтям для екологічного виховання молодших 
школярів виступає їхній інтерес до навколишнього світу, який ще 
достатньо легко розвивати. Цей віковий період є сензитивним для 
розвитку в них почуття прекрасного, вміння бачити красу природи, 
милуватися нею, і не тільки, а й відчути свою єдність із природою, 
бажання вчасно прийти їй на допомогу. Саме діти цієї вікової 
категорії особливо чутливі до добра та дуже допитливі. В цьому 
контексті слушною є думка О. Грошовенко. Авторка переконана, у 
тому, що процес виховання в молодших школярів почуття 
відповідальності за природу спрямований як на оволодіння 
знаннями та уміннями, так і на розвиток мислення, емоцій дітей, 
їхньої діяльності для захисту, догляду, покращенню природного 
середовища. Така навчально-виховна робота сприяє підвищенню 
інтересу дітей до природи та її захисту [3]. 

У межах нашого дослідження, важливим є, на нашу думку, 
визначитись із сутністю понять «мотив» та «мотивація». Так, у 
педагогічному словнику  
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С. Гончаренко зазначає, що «мотив – це спонукальна 
причина дій і вчинків людини», тоді як «мотивація – система 
мотивів, або стимулів, яка спонукає людину до конкретних форм 
діяльності або поведінки» [2, с. 217]. керуючись міркуваннями 
Н. БордовськоЇ та А. Реан, І. Мальчикова зазначає, що «Мотив – 
це внутрішня спонука особистості до того або іншого вияву 
активності (діяльність, спілкування, поведінка), пов’язана із 
задоволенням певної потреби. Як мотиви можуть поставати 
ідеали, інтереси, переконання, соціальні установки, цінності. … За 
всіма переліченими причинами все одно стоять потреби 
особистості у всьому їх різноманітті (від базових, життєвих, 
біологічних до вищих соціальних)» [5]. Саме цим потрактуванням 
ми і будемо оперувати в нашому дослідженні. 

Вважаємо за потрібне акцентувати увагу й на тому, що для 
людини дуже важливою є мотиваційно-ціннісна сфера, тобто 
спрямованість особистості, її ціннісні орієнтації, установки, 
соціальні очікування, домагання, емоційно-вольові якості тощо. 
Тому для вчителя однією із найважливіших задач є формування в 
учнів певних мотиваційно-ціннісних установок; засобом 
досягання останніх є формування навчальної мотивації, тобто 
спонукання учнів до продуктивної пізнавальної діяльності, 
активного засвоєння змісту освіти через різноманітні методи, 
прийоми, засоби навчання. Тож, цілком природно постає питання: 
«Як сформувати в молодших школярів мотиваційно-ціннісне 
ставлення до природи?». Освітнім трендом, що зробить цей 
процес продуктивним є екологічні комікси. 

Метою нашого дослідження є розкриття ролі коміксної 
освіти у формуванні мотиваційно-ціннісних установок на 
збереження природи у молодших школярів.  

Хоч сам комікс існує вже достатньо довгий час, розглядати 
його як навчальний засіб сучасні педагоги почали не так давно; 
він дозволяє реалізувати на практиці принцип наочності. Світ 
змінюється досить швидко, тому «коміксна» освіта може стати в 
авангарді нових зрушень У питанні екологічної освіти  і дати їм 
відповідь на всі глобальні екологічні перетворення, що 
відбуваються в сучасному світі. Завдяки цій навчальній методиці 
можна об’єднати учнів та молодь всього світу і синтезувати всі 
ідеї та різні погляди на питання, яке турбує мешканців не тільки 
нашої країни, аби попередити незворотні наслідки, спричинені 
людиною, що призведуть до того, «коли висохне останнє дерево і 
помре остання тварина», ми зрозуміємо, що «у всевишнього для 
нас немає іншої землі» (Б. Орлі).  
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Комікс – це певна послідовність малюнків із маленькими 
текстами, яка створює невеличку зв’язну розповідь. Особливість 
екологічного коміску полягає в тому, що він дозволяє за доволі 
короткий проміжок часу виконати певне завдання, створити 
варіанти вирішення проблеми, і найголовніше – забезпечує ефект 
присутності дитини та її активність. Учні початкової школи 
надають перевагу тим коміксам, що потребують внесення 
фантастичних деталей, що й надає їм особливого звучання та 
змісту. Комікс має наступні критерії: гнучка форма, яка відкриває 
широкі можливості для творчості; цікава візуалізація; короткі 
репліки у «хмарках». Завдяки цьому комікси здатні поглибити  
розуміння матеріалу учнями, акцентувати увагу на культурних та 
поведінкових особливостях героя. Екологічний комікс дозволяє 
дитині проявити власні творчі здібності, запропонувати корисну 
пораду, яка допомагає вирішувати екологічні проблеми. 

Матеріал еко-коміксів має реалізовувати освітню, виховну, 
розвиваючу функції, сприяти формуванню в учнів початкової 
школи екологічних знань, любовi, вiдповiдального, гуманного 
ставлення до рідної природи, людей. Як радить М. Шинкевич, 
матерiал на екологічну тематику в еко-коміксах варто добирати, 
спираючись на особливості індивідуального рівня розвитку учнів 
початкової школи, рівня їхньої обізнаності, зацікавленості тими чи 
іншими екологічними фактами [6]. 

Науковці радять під час створення екологічних коміксів слід 
дотримуватись наступних умов: забезпечення змісту екологічного 
коміксу цілісністю, емоційною насиченістю, особистісною 
значущістю; залучення самих дітей до процесу створення 
екологічних коміксів; застосування еко-коміксів на уроках 
природничого циклу, рiдної мови, читання, образотворчого 
мистецтва. Інформація, яку учні отримують, працюючи з 
екологічними коміксами, має відповідати принципам доступності, 
цілісності, логічності; екологічні комікси повинні бути  
підпорядковані темі та меті уроку та  мають  використовуватися на 
різних етапах уроку з різною метою.  

Так, під час вивчення теми «Природні зони України» (4 клас) 
зі школярами можна обговорити комікс, спочатку створений 
самим учителем. А потім запропонувати змоделювати його 
самостійно. Проблемами можуть бути: вирубка лісів, забруднення 
водойм, сортування сміття тощо. Відповідно до зазначеного 
тематикою еко-коміксів можуть бути наступні завдання : 
визначити, чи правильно вчинив герой коміксу, домалювати 
сюжет коміксу, розкрити ймовірні наступні дії героїв коміксу, 
створити власний комікс тощо. 
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Використання технології екологічних коміксів дозволяє 
формувати почуттєву сферу дитини, її мотиваційно-ціннісні 
установки на взаємодію з природою. Такий підхід виключає 
формальні аспекти у знаннях дітей, адже усе сприйняте на рівні 
почуттів, має особливу вагу. Поверховий огляд змінюється на 
активну пізнавальну діяльність, а природна допитливість 
молодших школярів, їхні особливості уяви і пам’яті, здатність до 
фантазій дають гарні результати. Робота над екологічними 
коміксами переносить учнів у реальну ситуацію, дозволяє оцінити 
її, реалізувати екологічно доцільну дію, попередити небажанi 
наслідки тощо. 

Отже, проблеми екології в наш час актуальні як ніколи, тому 
необхідно долучати до їх вирішення школярів, починаючи із 
молодшого віку. Внаслідок того, що сучасні учні перебувають у 
складному перенасиченому інформацією суспільстві, їхнє 
світосприйняття змінюється. Тому школа має так само 
вдосконалюватися і змінюватися, щоб відповідати викликам часу. 
Здійснений нами науковий пошук дав можливість констатувати, 
що для реалізації екологічної складової освітнього процесу в 
Новій українській школі є навчальний еко-комікс. Перед нами ж, 
майбутніми вчителями,  стоїть завдання оволодіти цією 
інновацією, аби бути готовими запровадити її в освітнє 
середовище молодшого школяра. 
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Актуальною проблемою сучасної педагогічної науки є 
розроблення нової стратегії розвитку національної освіти, що 
забезпечить прискорення інтеграції України в європейський 
освітньо-науковий і культурний простір. Соціально важливого 
значення набувають теоретичні засади та рекомендації 
вітчизняних учених і педагогів-практиків щодо детермінації 
інноваційних освітніх процесів. Це зумовлює необхідність 
кардинального оновлення змісту навчання й виховання, 
розроблення й практичного впровадження новітніх освітніх 
технологій [2, с. 5]. 

Сучасна педагогіка (і теоретична, і практична) 
характеризується переосмисленням й зміною багатьох поглядів і 
підходів, відмовою від деяких усталених традицій та стереотипів. 
Сьогодення потребує від педагога високого професіоналізму, 
володіння сучасними технологіями навчання і виховання, бажання 
та вміння постійно вчитися й самовдосконалюватися, творчого 
підходу з одного боку й деякої прагматичності та раціоналізму з 
іншого. Та іноді ми відчуваємо, що не встигаємо за величезним 
потоком інформації. А для керівників дошкільних закладів, шкіл, 
які є наставниками та взірцем для педагогів, особливо важливо 
відчувати тенденції інноваційних змін у системі освіти, розуміти 
сутність й особливості педагогічних технологій, уміння аналізувати 
й оцінювати ефективність їх використання, володіти сучасною 
фаховою термінологією та ін. [1, с. 4]. 

Інноваційний розвиток освітніх закладів передбачає 
обов’язкове проєктування освітнього простору, який 
характеризується обсягом освітніх послуг, а також потужністю та 
інтенсивністю освітньої інформації. Слід зазначити, що освітній 
простір має нерозривний зв’язок з іншими соціально-
просторовими феноменами і завдяки йому відбувається 
реалізація найбільш актуальних проблем і запитів сучасної 
цивілізації. І в першу чергу це, безумовно, розвиток  
особистості [3, с. 46-47]. 

Успішність навчально-розвивальної та виховної роботи 
педагогічного колективу значною мірою залежить від органічного 
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поєднання творчої праці та кращого досвіду досвідчених педагогів 
із новаторськими ініціативами молодих колег. Саме такий підхід є 
основою для визначення шляхів розвитку закладу і впровадження 
розмаїття  інновацій. І головне місце у цьому сенсі належить 
інноваційній культурі особистості, яка визначається рівнем 
здатності тієї або іншої людини до творчого (продуктивного) й 
критичного (оцінюючого) мислення [3, с. 47]. 

Інноваційна освіта – система ідей, головною метою яких є 
збереження і розвиток творчого потенціалу людини. Інноваційне 
навчання – зорієнтована на динамічні зміни в навколишньому світі 
навчальна діяльність, яка ґрунтується на оригінальних методиках 
розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, 
високих соціально-адаптаційних можливостей особистості. 

Сутність та класифікація інноваційних технологій навчання 
має латинське походження і в перекладі означає оновлення, 
зміну, введення нового поняття «інновація». У педагогіці поняття 
«інновація» вживають у таких значеннях:  

− форма організації інноваційної діяльності; 

− сукупність нових професійних дій педагога, спрямованих 
на вирішення актуальних проблем виховання і навчання з позицій 
особистісно-орієнтованої освіти;  

− зміни в освітній практиці;  

− результат інноваційного процесу. Це й ідеї, і процеси, і 
засоби, і результати, взяті в єдності якісного вдосконалення 
педагогічної системи [4]. 

Масштабні зміни у освіті нашої держави продиктовані 
тенденціями розвитку суспільства. Реформування та модернізація 
дошкільної освіти потребують від педагога широкого спектру 
теоретичної обізнаності зі змістом програмного забезпечення та 
інноваційних технологій його реалізації. Оновлений зміст 
дошкільної освіти, програми та навчально-методичне 
забезпечення, що його реалізують, спонукають до оновлення 
способів взаємодії дошкільних навчальних закладів із зовнішнім 
освітнім середовищем. 

Причинами нововведень, тобто інновацій, у дошкільній 
ланці освіти є: 

− необхідність вести активний пошук шляхів розв’язання 
проблем, наявних у дошкільній освіті; 

− бажання не зупинятися на досягнутому; 

− прагнення педагогічних колективів підвищити якість 
освітніх послуг, урізноманітнити їх, задовільняючи запити окремих 
груп батьків; 

− конкуренція між дитячими садками тощо. 
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Освітні інновації реалізуються під час здійснення 
інноваційного процесу. Інноваційна діяльність передбачає 
цілеспрямований процес застосування інновацій та 
експериментальну перевірку результативності й можливостей 
використання інновацій в інших ДНЗ. При цьому результатом 
інноваційної діяльності дошкільного навчального закладу є або 
інноваційний продукт (результат науково-дослідницької розробки), 
або інноваційна продукція – нові конкурентоздатні освітні послуги. 

Багато з минулого досвіду не відповідає потребам 
сучасного дошкільного закладу. Тож для успішного розвитку 
освітньої галузі потрібні нові ідеї, нові технології навчання й 
виховання, керівництва закладом. 

Основні напрями інноваційної діяльності ДНЗ: 

− апробація вітчизняних і світових освітніх інновацій; 

− апробація інновацій, розроблених у ході 
експериментальної роботи регіонального рівня; 

− розробка й експериментальна перевірка продуктивності 
застосування освітніх і педагогічних інновацій. 

Пріоритетними завданнями педагогічних колективів 
дошкільних навчальних закладів, які здійснюють інноваційну 
діяльність, є: 

− вивчення освітніх інновацій, визнаних ефективними 
вітчизняною та світовою педагогічною наукою, а також 
ефективність їх упровадження в інших дошкільних навчальних 
закладах; 

− моніторинг ефективності впровадження інновацій, 
розроблених педагогічними колективами дошкільних навчальних 
закладів; 

− створення бази даних щодо впровадження педагогічних 
інновацій у дошкільних навчальних закладах; 

− розробка методичних рекомендацій щодо організації 
роботи дошкільних навчальних закладів, які здійснюють 
інноваційну діяльність. 

Успішне здійснення інноваційної діяльності обумовлене 
готовністю вихователів до неї, інноваційним потенціалом закладу 
загалом, розвитком інноваційного менеджменту дошкільного 
навчального закладу. 

Дослідженням доведено, що дошкільні навчальні заклади 
мають труднощі у розв’язанні питань ресурсного забезпечення 
інновацій, у розробці бізнес-плану розвитку закладу. Статус 
успішного в очах батьків отримують ті дошкільні заклади, які вчать 
дошкільників писати і читати, а школи отримують «готових» до 
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навчання дітей, проте без мотивації до учіння, і показують 
практично задовільну успішність у початкових класах. 

Громадськості важко зрозуміти, що головне в оцінці 
ефективності дошкільної освіти – не обсяг набутих дитиною знань, 
а поєднання їх з особистісними якостями та вміннями 
користуватися ними в повсякденному житті. Показниками ж 
ефективної інноваційної діяльності вважаємо не функціонування, 
а розвиток дошкільного закладу, в якому педагогічні кадри можуть 
розвивати свої професійні та особисті якості, керівник 
забезпечувати успішну діяльність усіх учасників педагогічного 
процесу, колектив працювати в творчому пошуковому режимі 
тощо. 

Отже, при організації освітнього процесу в дошкільних 
навчальних закладах кожен педагог має усвідомити, що для 
підвищення якості дошкільної освіти необхідно урізноманітнювати 
форми цілеспрямованого навчально-виховного впливу шляхом 
застосовування в освітній роботі педагогічних інновацій, сучасних 
психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних 
технологій. Підвищуючи рівень допитливості, навичку роботи з 
законодавчими документами, педагогічними словниками, 
енциклопедіями, ми здатні будемо вплинути на своєчасне 
становлення і повноцінний розвиток життєвокомпетентної творчої 
особистості, готової до самовдосконалення, саморозвитку та 
самоосвіти. Приведення освітнього процесу у відповідність з 
викликами суспільства процес не миттєвий і не з легких. Він 
потребує від кожного педагога високого рівня соціально-
педагогічної компетентності, самокритичного погляду, аналізу 
ситуації та передбачення позитивних результатів у роботі з  
дітьми [5] 
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РЕФОРМА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ: ТРУДНОЩІ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ 
Власенко Є. В. 

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

 
Мистецька освіта – це спеціалізована освіта, яка 

спрямована на здобуття здібностей естетичного досвіду, набуття 
виконавських та професійних компетентностей та спрямована на 
самореалізацію в різних видах мистецтва. У мистецьку освіту 
входять: початкова мистецька освіта, профільна, фахова 
передвища та вища мистецька освіта. 

Раннє виявлення та розвиток індивідуальних здібностей 
особистості допомагає більш коректно спрямувати освіту на 
здобуття компетентностей у відповідній сфері діяльності. Освіта 
мистецького спрямування може здобуватися формальним, 
неформальним та інформальним шляхом. Тобто, формальна 
мистецька освіта – це свідомо визначена та спланована 
державними закладами; неформальна – це цілеспрямована та 
сформована особою чи організацією; інформальна – 
спрямованість визначається самостійно, родиною чи соціумом.  

В Україні, незважаючи на економічні, соціальні та інші 
труднощі, мистецька освіта набуває з кожним роком все більшої 
популярності. Але, на жаль, заклади можуть прийняти не усіх 
бажаючих. Світосприйняття та світорозуміння особистості 
базується на естетичному вихованні, саме мистецькі заклади 
освіти допомагають краще сформувати загальні розуміння 
оточуючого. В умовах постійно зростаючих вимог до якості освіти 
та розширення стандартів упроваджуються реформи. Україна 
проживає роки реформ в усіх сферах (освітня, медична, соціальна 
тощо). Насамперед, реформи вплинули на нове положення про 
атестацію педагогічних працівників закладів освіти сфери 
культури (затверджено наказом Міністерства культури України від 
12.07.2018 № 628, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 
від 16.08.2018 за №926/32378).  

По-друге, збільшення тривалості освітнього процесу в 
мистецькій школі з шести та восьми років до одинадцяти. Школа 
мистецтв – це початковий рівень мистецької освіти, який включає 
три підрівні (елементарний, базовий і поглиблений). У кожному 
підрівні визначено конкретну кількість годин, що значно 
відрізняється від старих стандартів. Зазначимо, що прописано 
рекомендований вік учнів, а саме: 6 років – для елементарного 
підрівня, 10 – для базового, і 15 – для поглибленого. Визначаємо, 



42 

що в такий спосіб структура мистецької освіти синхронізована із 
загальною середньою освітою.  

Першою реакцією викладачів мистецьких закладів на 
реформування була неоднозначність та обуреність, адже всі 
звикли до старих норм [1]. Так, педагоги закладів мистецької 
освіти вже стикаються з певними труднощами, пов’язаними з 
коректним оформленням документів за новими вимогами, 
самостійним вибором програми, котра має відповідати оновленим 
стандартам тощо. Але вже другий рік реформ у мистецькій освіті 
доводить, що викладачі України в мистецьких школах є дуже 
фаховими мобільними працівниками, котрі здатні в процесі 
професійної діяльності розвиватися, згідно з вимогами держави.  

Завдяки новій реформі в мистецькій освіті для учнів 
старших класів загальноосвітніх закладів з’являється можливість 
вступити до мистецького закладу, закінчити його за прискореною 
програмою та отримати документ, що свідчить про закінчення 
певного підрівня мистецької освіти [3]. Для учнів молодшого 
шкільного віку відчиняються двері мистецьких шкіл, і на першому 
підрівні вони можуть дізнатися про всі види мистецтва та обрати 
той, який припаде особисто їм до душі. Окрім цього, визначені в 
мистецькій освітній галузі змістові лінії («художньо-практична 
творчість»; «сприймання та інтерпретація творів мистецтва»; 
«комунікація через мистецтво») уточнюють зміст мистецької 
освіти, який полягатиме не в сукупності певної інформації з різних 
видів, жанрів або стилів мистецтва, конкретних творів і творчості 
митців, яку учень має засвоїти у вигляді багажу знань, а в 
способах опанування мистецтва  учнем, він сам, його внутрішній 
світ, ставлення до світу і до себе через художнє пізнання [2]. У 
результаті опанування мистецької освіти такими способами, усі 
учні здобудуть знання про різні мистецтва, що сприятиме 
кращому розумінні при виборі подальшої професійно-мистецької 
діяльності.  

Найголовніше, не втрачати психологічний зв’язок вчителя з 
учнем. У такій сфері, як мистецтво це є дуже важливим аспектом, 
оскільки навіть програма учня впливатиме на його смаки в 
подальшому житті. Характер дитини дуже чітко можна відчути 
завдяки будь-якому виду мистецтва. Бажання учня гідно закінчити 
всі підрівні мистецької початкової освіти уможливлює 
продовження мистецької освіти у відповідному вищі. 

Підсумовуючи, можемо стверджувати, що на сьогодні 
маємо унікальний шанс не лише зберегти мистецьку освіту, але й 
реформувати та активно впроваджувати її на різних рівнях 
надання освітніх послуг. 
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Слов’янський енергобудівний фаховий коледж 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
 

Наше сьогодення, на жаль, вносить корективи не тільки у 
повсякденне життя, але і вимагає відходити від стереотипів 
викладання та спілкування зі студентами. Протягом останнього 
часу великий обсяг матеріалу викладається дистанційно, що не 
може не позначитися на якості навчання. І сучасний студент вже 
не той, що був п’ять, навіть два роки потому. Тому, на мою думку, 
при проведенні занять у аудиторії, неприпустимо з року в рік 
монотонно бубоніти один і той самий навчальний матеріал, вже 
не підглядаючи у пожовтілі з часом конспекти занять, благо, за 
два – три роки цей самий конспект можна вивчити напам’ять. 
Реальність вимагає привнесення змін у все, що робиться, 
значить, і в процес навчання, переводячи його в режим активного, 
більше того, інтерактивного. Дуже тішить те, що все більше 
викладачів перестає вважати, що процес навчання – це 
автоматичне вкладання навчального матеріалу в голову студента. 
Сучасний викладач, йдучи на заняття, повинен не тільки добре 
знати ЧОМУ вчити, а, найголовніше, ЯК він це буде робити. 
Творчій, неординарний підхід – це те, що може не тільки 
зацікавити студента, підвищити якість навчання, а й «надати 
крила» самому викладачеві, спонукати для подальшого 
вдосконалення своєї педагогічної майстерності. 

Колись я  вже висловлювала думку про те (а з роками тільки 
ще більш у цьому переконалася), що дуже влучно порівнюють 
педагогічну діяльність з мозаїкою – образ її складається зі 
шматочків, кожен з яких необхідно підібрати по кольору, формі та 
розміру. Праця кропітка, трудомістка: не завжди частинки 

http://mus.art.co.ua/reforma-pochatkovoi-mystets-koi-osvity
http://mus.art.co.ua/reforma-pochatkovoi-mystets-koi-osvity
https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-3-3
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співпадають. Іноді доводиться все перекладати по - новому. І не 
помиляється, при складанні цієї мозаїки, тільки той, хто нічого не 
робить. 

Мета цієї публікації – не ознайомлювати з теоретичними 
основами інтерактивних технологій (це ви можете прочитати у 
будь – якій сучасній педагогічній літературі), а поділитися своїм 
досвідом, зацікавити і заохотити активних, творчо працюючих 
викладачів до власних творчих пошуків. 

Фахівці стверджують (і авторка публікації переконалася на 
власному досвіді), що інтерактивні технології потребують певної 
зміни всієї студентської групи, а також значної кількості часу для 
підготовки, як студентів, так і викладача. Я починала з 
поступового використання цих технологій: роботу в парах, малих 
групах, нескладних інтерактивних вправ тощо. Згодом у студентів 
вже з’явився досвід подібної роботи і вони не робили здивованих 
очей, коли, наприклад, при актуалізації опорних знань, я брала до 
рук м’яча (вправа «Пінг-понг з м’ячем»). Звичайно, використання 
інтерактивних технологій – не самоціль. Це лише засіб створення 
тієї атмосфери на занятті, що найліпше сприяє співробітництву, 
порозумінню і доброзичливості. 

Що я можу порадити викладачам, які не мають ще певного 
досвіду з впровадження інтерактивних методів викладання? По-
перше – давати завдання студентам для попередньої підготовки: 
прочитати, продумати, виконати самостійні підготовчі завдання. 
Відбирати для заняття такі інтерактивні вправи, які б дали 
студентам «ключ» до засвоєння тем. Під час самих інтерактивних 
вправ давати студентам час подумати над завданням, щоб вони 
виконували його серйозно. На одному занятті можна 
використовувати одну (максимум – дві) інтерактивні вправи, а не 
цілий калейдоскоп Також проводити швидкі опитування, 
самостійні домашні роботи з різноманітних матеріалів теми, що не 
були пов’язані з інтерактивними завданнями.  
Фрагменти занять для викладачів креслення з застосуванням 

інтерактивних технологій 
Тема заняття: Шрифти креслярські. 
Вивчення нового матеріалу. 
Метод «Знаю – хочу довідатися – учуся».  
Робота в парах. Студенти об’єднуються в пари і протягом 

4–5 хвилин обговорюють один з одним усе, що їм відомо з теми. У 
цей час викладач креслить на дошці або виводить на екран 
таблицю (таб. 1). 
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Таблиця 1. «Знаю – хочу довідатися – учуся» 

Що ми знаємо 
Що хочемо 
довідатися 

Що ми довідалися 
(вивчили) 

   

   

 

 
Викладач надає слово кожній парі і з їхніх слів заповнює 

першу графу таблиці. При цьому він може редагувати 
інформацію. У тих випадках, коли студенти не впевнені у своїх 
знаннях, викладач записує інформацію до іншої графи. 

Викладач пропонує студентам разом шукати відповіді на 
питання в другій графі. 

Частково – пошуковий метод.  
Самостійна робота студентів з навчальним посібником, 

прикладами графічних робіт, наочністю та довідковою 
літературою.  

Формулювання відповідей  або просто повідомлення нової 
інформації. Усе це вноситься до третьої графи. 

Тема заняття: Лекальні криві. Спряження. 
Актуалізація опорних знань. 
Вправа «Інтерв’ю».  
Студенти працюють у парах, ставлять питання один 

одному, які актуалізують знання із теми графічної роботи. 
Приклади питань: 

− Що ви вже знаєте з цієї теми? 

− Який досвід Ви одержали, спілкуючись із викладачем та 
одногрупниками? 

− Який досвід Ви одержали, виконуючи вправи з побудови 
спряжень та лекальних кривих? 

− Які питання з цієї теми у Вас виникли? 
Наступний крок – обговорення відповідей на запитання 

інтерв’ю. 
Вивчення нового матеріалу. 
Метод мозкового штурму. 
Завдання (запитання) написане на дошці:  
Скласти алгоритм виконання креслення прокладки із 

застосуванням побудов спряжень між двома прямими, прямою і 
колом і двома колами. 

Етапи проведення: 
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1. Всі учасники «штурму» пропонують ідеї щодо 
розв’язання висунутої проблеми (ідеї можуть бути будь-якими). 

2. На дошці студент записує всі ідеї, що пропонуються. 
3. Коли група вважає кількість поданих ідей достатньою, їх 

подання припиняється. 
4. Після того, як майже всі ідеї зібрані, вони групуються, 

аналізуються, розвиваються групою. 
5. Обговорення запропонованих ідей (остаточно 

обираються ті, що допоможуть вирішити поставлену проблему). 
Тема заняття: Проєкціювання геометричних тіл. 
Вивчення нового матеріалу.  
Проєкціювання багатогранників. 
Робота у мікрогрупах (методичний прийом «Шпаргалка» – І 

варіант). 
Організація роботи: 
1. Створення мікрогруп. 
2. Отримання навчального матеріалу для створення 

«шпаргалки». 
3. Опрацювання навчального матеріалу та створення 

«шпаргалки» (час – до 10 хвилин). 
4. Оцінювання «шпаргалок» студентами. 
Інструкція для студентів: 
1. У центрі шпаргалки зобразіть декілька головних, понять, 

напишіть їх різним кольором, шрифтом, обведіть. 
2. Убік нарисуйте стрілки, лінії, відобразіть, з якими 

поняттями співвідносні ваші слова, рисунки – символи;  
3. Умова одна: сама шпаргалка має бути зрозумілою будь - 

кому з присутніх.  
Завдання для «шпаргалок»: 
І група – Проєкціювання багатогранників. Призма. 
ІІ група – Проєкціювання багатогранників. Піраміда. 
ІІІ група – Проєкціювання тіл обертання. Конус. 
ІV група – Проєкціювання тіл обертання. Циліндр. 
Тема заняття: Аналіз точок на поверхні геометричних тіл. 

Аксонометричні проєкції. 
Актуалізація опорних знань. 
Вправа «Світлофор».  
Організація роботи: 
1. Вибір помічника для фіксації відповідей. 
2. Викладач ставить запитання з вивченого матеріалу. 
3. Студенти піднімають замість відповіді (так, ні, не знаю) 

кольорову картку. 
Інструкція для помічника: 
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1. Фіксувати у таблиці на підготовленому заздалегідь 
аркуші роботу кожного студента, тобто кількість піднятих зелених 
(+) та червоних (–) карток. 

2. Підрахунок правильних відповідей. 
Інструкція для студентів: 
1. Після кожного запитання – сигналізувати викладачу, чи 

знаєте ви відповідь на питання (зелений бік – готовий відповідати, 
червоний – не готовий). 

2. Під час проведення опитування пасивність неприйнята, 
тобто треба підняти картку і тим самим сказати – чи знаєш 
відповідь на питання. 

3. Піднявши червону картку і заявивши про незнання, ви 
відмовляється від відповіді, показавши зелену – будь добрий, 
відповідай. 

4. Піднята зелена картка разом з правильною відповіддю 
буде оцінена в 1 бал, піднята зелена картка, але з неправильною 
усною відповіддю, буде оцінена в мінус 1 бал, піднята червона 
картка буде оцінена в 0 балів (таб. 2).  

− 11 – 12 балів – відповідає оцінки «5»; 

− 8 – 10 балів – відповідає оцінки «4»; 

− 6 – 7 балів – відповідає оцінки «3»; 

− менш ніж 6 балів – відповідає оцінки «2». 
 

Таблиця 2. Таблиця відповідей 

№ 
питання 

П.І.Б. студента 

Відповідь (колір світлофора) 

зелений (+) червоний (–) 

1    

2    

…….    

Всього    

 
Приклади запитань: 
1. Яка наука вивчає методи зображення предметів? 
Правильна відповідь: нарисна геометрія. 
2. Що називається проєкціюванням? 
Правильна відповідь: проєкціюванням називається процес 

побудови  зображення за допомогою проєкційних прямих. 
3. Назвіть методи проєкціювання. 
Правильна відповідь: центральне та паралельне. 
Тема заняття:  Переріз геометричних тіл площиною. 

Побудова розгортки.  
Актуалізація опорних знань. 
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Вправа «Зрозумій мене». 
До дошки викликаються по два студенти. Один студент 

називає ознаки того чи іншого графічного поняття, другий каже 
про що йдеться. 

Наприклад, перший студент: 

− Їх горизонтальна проєкція однакова … 

− Для їх креслення достатньо двох проєкцій … 

− Вони відносяться до тіл обертання … 
Другий: 

− Конус та циліндр. 
Тема заняття: Вигляди. 
Вивчення нового матеріалу. 
Методичний прийом «Кольорова феєрія». 
Викладач роздає студентам на початку уроку різнокольорові 

стіки у формі прямокутників (червоний «Мені нічого не ясно», 
жовтий – «Маю деякі труднощі із сприйняттям матеріалу», 
зелений – «Мені все зрозуміло») і періодично цікавиться ступенем 
сприйняття та засвоєння матеріалу, що дає можливість звернути 
увагу на той чи інший момент заняття і при необхідності надати 
додаткові пояснення. 

Тема заняття: Загальні відомості про розрізи. 
Актуалізація опорних знань. 
Запитання проблемного характеру підготовлені 

самостійно студентами (домашнє завдання попереднього 
заняття).  

Обмін запитаннями відбувається у формі гри. 
Вправа «Пінг-понг» з м’ячем.  
Організація роботи: 

− До дошки (по черзі) викликається один студент.  

− Він кидає м’яч будь-якому зі студентів й одночасно 
ставить йому питання.  

− Звучить відповідь і м’яч повертається до першого 
студента. 

− Запитання не повинні повторюватися, відповіді на них 
повинні бути односкладовими. 

− Група оцінює якість запитань і відповідей. Враховується 
оригінальність, винахідливість, ґрунтовність відповідей. 

Приклад можливих запитань: 
Яке зображення предмета називається виглядом? 
Правильна відповідь: Вигляд – зображення видимої 

спостерігачеві частини поверхні предмета.  
Тема заняття:  Будівельні креслення. 
Вивчення нового матеріалу. 
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Методичний прийом «Навчаючи – учусь». 
Інструкція для студентів:  

− Після того, як викладач роздав вам картки із завданням, 
вам потрібно ознайомитися з матеріалом за темою заняття, 
інформація про який міститься на вашій картці.  

− Якщо вам щось незрозуміло, запитайте про це та 
перевірте у викладача, чи правильно ви розумієте завдання.  

− Вам необхідно ознайомити зі своєю інформацією інших 
одногрупників. Підготуйтеся до передання цієї інформації іншим у 
доступній формі.  

− Ви маєте право говорити тільки з однією особою. Ваше 
завдання полягає в тому, щоб поділитися своєю інформацією з 
іншими студентами та самому дізнатися про певну інформацію від 
них.  

− Уважно слухайте інформацію інших, намагайтеся 
отримати і запам’ятати якомога більше інформації, за 
необхідності зробіть короткі нотатки.  

− Коли всі поділилися та отримали інформацію, розкажіть, 
про що ви дізналися від інших.  

Тема заняття:  Умовні літерні позначення на електричних 
схемах. 

Гра «Доміно» (з розпізнавання умовних позначень на 
електричних схемах). 

Організація роботи: 

− Студенти діляться на дві команди. 

− Викладач видає кожній команді однаковий набір карток, 
де з одного боку – графічний вигляд умовного позначення, з 
іншого – назва іншого умовного позначення. 

− Студенти становляться у два ряди і по черзі роблять свій 
хід (за принципом доміно). 

− Перемагає та команда, яка скоріше складе усі картки 
доміно (рис. 1). 

Тема заняття: Читання електричних схем. 
Актуалізація опорних знань. 
Гра «Умовні позначення».  
Організація роботи: 

− Студенти діляться на дві команди. 

− Гру починають з жеребкування. 

− Викладач видає кожній команді набори з однаковою 
кількістю карток з умовними графічними та літерними 
позначеннями. 

− Кожна команда шикується одна навпроти іншої.  
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Рисунок 1. Приклади карток для доміно 

 

− За командою викладача студент першої команди 
піднімає картку, суперники повинні протягом 5 секунд (час 
заздалегідь обумовлюється) назвати умовний знак. 

− Потім у гру вступає студент з іншої команди, що стоїть 
напроти першого гравця і т. д. 

− Перемагає команда, що має у своєму активі найбільшу 
кількість правильних відповідей (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Приклади карток для гри 
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Закріплення знань студентів, коментар цієї роботи. 
Виконання вправи за різнорівневими завданнями на 

читання електричних схем. 
Завдання: Прочитати електричну схему за заданим 

алгоритмом (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3. Приклад завдання 

 
Методичний прийом «Рецензія».  
Відповідь студента записується на мобільний телефон або 

диктофон. Цей запис група прослуховує ще раз і пише рецензію 
за планом, який записаний на дошці.  

План рецензії: 
1. Повнота відповіді. 
2. Логіка викладу. 
3. Наявність (відсутність) фактичних помилок у викладі. 
4. Мовна грамотність. 
5. Оцінювання відповіді. 
Рецензії перевіряються вибірково, викладач дає свої 

коментарі до них. 
Література 
1. Антонович Є. А., Василишин Я. В., Шпільчак В. А. Креслення : навч. 

посібник. Львів : Світ, 2006. 512 с. 
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Сьогодення кидає виклик учителю сучасної школи. Те, що 

осягалося учнями ХХ століття, та навіть першого десятиліття ХХІ 
століття, теперішні школярі сприймають усе в штики. Вони 
заперечують великі тексти, учать те, що, як вони вважають, їм 
знадобиться в майбутньому при виборі професії. Виростає нове 
покоління – унікальне, цікаве та креативне. Покоління цифрової 
епохи, яке, як стверджують психологи, є дивною сумішшю дитячої 
безпосередності та дорослих умінь. Щоб навчати сучасну молодь, 
учитель має бути «в тренді», обирати саме ті способи та засоби, 
які зроблять урок насиченим та змістовним.   

Серед технологій навчання актуальними на сьогодні є ті, які 
формують уміння швидко подавати та опрацьовувати велику за 
обсягом інформацію. Ідеться насамперед про технології, що в 
своїй основі спираються на унаочнення. Так, саме через малюнки, 
схеми, ментальні карти, інфографіку, віршокартинки, відеоролики 
діти «цифрового покоління» краще сприймають художні тексти, 
аналізують образи, робить узагальнення та висновки. Навіщо 
боротися з тотальною діджиталізацією, якщо можна правильно 
використати її в навчанні.  

Сучасні прийоми візуалізації допомагають не лише 
лаконічно передати навчальну інформацію учням, але й емоційно 
впливають на них, спонукають до позитивних емоцій та інтересів, 
розвивають критичне мислення, сприяють покращенню всіх видів 
пам’яті, прискорюють процес навчання. Тому візуалізація на 
уроках – це не лише круто, а й необхідно.  

На думку О. Семеніхіної та Д. Безуглого, «<…> вчитель, 
оперуючи графічними образами, має бути спроможним так 
унаочнити певний факт, щоб продемонструвати закономірності, 
властивості, характеристичні особливості об’єкта, що вивчається, 
чи наштовхнути молодь на їх відкриття» [2]. Для цього у пригоді 
можуть стати деякі інструменти для візуалізації навчального 
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матеріалу, завдяки яким креативно та ефективно можна і 
виокремити головне, і з різних боків висвітлити контекст.  

Одним із видів візуалізації, що активно використовуємо на 
різних етапах вивчення художнього твору, є хмаринки слів (тегів) 
– це візуальні образи, створені зі слів з різних джерел. Це можуть 
бути слова з лекції, сайту, художніх творів, історій, чи, навіть, 
випадкові слова. Хмаринку слів легко згенерувати власноруч за 
допомогою програм Word It Out, Word Art, Word Cloud Generation. 
Це безкоштовні англійськомовні багатофункціональні сервіси, що 
допомагають учителеві-словеснику на уроці зробити акценти на 
ключових моментах з теми. 

Якщо ми хочемо побудувати хмаринку слів у реальному часі 
з відповідей на поставлене аудиторії питання, то використовуємо 
такі онлайн-інструменти, як Mentimer, АnswerGarden, досить 
зручні як з комп’ютера, так і з мобільного телефону. Учитель 
формулює чітке завдання для учнів, а учні, долучившись за 
покликанням, надісланим педагогом, залишають свої відповіді. 
Кількість відповідей учнів необмежена, хіба що, визначена 
умовами завдання вчителя. Крім того, учитель має можливість 
виставляти термін надання відповіді, кількість символів, режими 
надання відповідей тощо. 

Урізноманітнюють роботу на уроці й пазли – ігри-
головоломки, що нагадують мозаїку, яку необхідно скласти з 
безлічі фрагментів малюнка різної форми. Для створення пазлів 
послуговуємося сервісами http://www.jigsawplanet.com/, 
https://online-puzzle.ru/own_puzzle, http://puzzleit.org/upload/, 
http://pazlyonline.com/konstruktor.html тощо. Гра в пазли – це не 
лише цікаво, а й корисно. Вони добре тренують уважність, 
допомагаючи пізнавати довкілля. Тому використання їх на уроці 
психологічно знімає напруженість з учнів під час виконання 
тренувальних вправ. 

Візуалізувати навчальний матеріал, схематично висвітлити 
деякі теми, легко засвоїти об’ємну інформацію допомагають 
ментальні карти – діаграми, на яких відображають слова, ідеї, 
завдання чи інші елементи, розташовані радіально навколо 
основного слова чи ідеї. Для створення ментальних карт можна 
скористатися локальними програмами FreeMind, The Personal 
Brain, XMind тощо, а також онлайн-ресурсами SpiderScribe.net 
(http://www.spiderscribe.net), MindMeister 
(http://www.mindmeister.com/ru), Bubbl.us (https://bubbl.us/), 
Mindomo Basic (http://www.mindomo.com/) тощо. У своїй 
педагогічній практиці ми найчастіше створюємо ментальні карти в 
безкоштовному онлайн-додатку Coggle, що підтримує спільну 

http://www.jigsawplanet.com/
https://online-puzzle.ru/own_puzzle
http://puzzleit.org/upload/
http://pazlyonline.com/konstruktor.html
http://www.spiderscribe.net/
http://www.mindmeister.com/ru
https://bubbl.us/
http://www.mindomo.com/
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роботу над проєктом. Інтерфейс програми простий, але водночас 
має безліч функцій, які роблять процес створення інтелект-карти 
неймовірно легким. Програма підтримує використання зображень, 
індивідуальні колірні схеми і можливість перегляду історії 
документа. Зберігання історії змін дозволяє авторам проєкту 
повернутися до попередніх версій створеної карти. Готову 
електронну продукцію можна експортувати в форматі PNG або 
PDF. Ментальні карти можуть бути створені заздалегідь і 
збережені на локальному носії або на сервері для подальшої 
демонстрації чи вдосконалення під час уроку. Крім того, для 
систематизації або узагальнення вивченого матеріалу ментальні 
карти можуть бути створені безпосередньо під часу уроку разом зі 
школярами [1]. 

Є низка інструментів, що стануть у пригоді вчителю-
словеснику під час створення фотоколажів, віршокартинок, 
презентацій, інфографіки тощо. Так, під час проведення 
фотоквестів на уроках словесності обов’язковим кінцевим 
продуктом є фотоколаж, для продукування якого рекомендуємо 
такі сервіси: BeFunky (https://www.befunky.com/), Collagelt, 
MyCollages.ru (https://mycollages.ru/app/), Montagem de fotos 
(Фотомонтаж) (https://ua.montagesphoto.com/kolazh), Photovisi 
(https://www.photovisi.com/), Fotor (https://www.fotor.com/ru/) (від 
Everimaging Ltd.), iPiccy (https://ipiccy.com/), Оnline-collage.com 
(http://online-collage.com/) тощо. 

Серед онлайн-інструментів «швидкої дизайнерської 
допомоги» з інтуїтивним інтерфейсом виокремлюємо Canva 
(https://www.canva.com/). Послуговуючись сервісом, можна 
використовувати багатосторінкові шаблони та видозмінювати їх за 
допомогою бібліотеки графічних елементів. Скачування готових 
проєктів у розширенні PNG або PDF доступне навіть у 
безкоштовній версії.  

Ще один соціальний фото-сервіс Pinterest 
(https://www.pinterest.ru/). Після того, як зображення завантажені 
на Pinterest, вони називаються пінами, а колекції, до яких вони 
належать, – дошки. Місія сайту звучить, як «об’єднати весь світ за 
допомогою речей, які їм цікаві». Засновник сайту – Бен Сілберман 
з міста Вест-Де-Мойн штату Айова. 

Щоб скомпонувати свій урок чи дібраний за тематикою 
матеріал в одному сервісі, можна використати такі онлайн-
інструменти, як віртуальні дошки Padlet, Linoit або сервіс-сховище 
покликань у мережі у вигляді міксів  Symbaloo. Це зручні ресурси, 
що дають відкритий доступ для учнів у користуванні необхідною 
інформацією.  

https://www.befunky.com/
https://mycollages.ru/app/
https://ua.montagesphoto.com/kolazh
https://www.photovisi.com/
https://www.fotor.com/ru/
https://ipiccy.com/
http://online-collage.com/
https://www.canva.com/
https://www.pinterest.ru/
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Отже, візуалізація навчальної інформації активізує 
навчальну й пізнавальну діяльності учнів, формує розвиток 
критичного та візуального мислення, зорового сприйняття, 
дозволяє образно осягати навчальний матеріал, полегшує його 
осмислення та запам’ятовування. Представлені деякі онлайн-
інструменти не вичерпують всієї глибини проблеми використання 
технологій візуалізації на уроках словесності, проте упевнюють, 
що сучасні можливості інформаційно-комунікаційних технологій є 
великим стимулом до використання візуалізації на уроках 
словесності. 
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Серед сучасних інтерактивних методів проведення занять 

на обласних курсах особливе місце займають метод мозкової 
атаки, «круглого столу», дискусії, ситуаційного аналізу, аналізу 
конкретних ситуацій. Метод мозкової атаки – це метод 
розв’язання невідкладних завдань за короткий час. Сутність 
методу полягає в тому, що необхідно висловити як найбільшу 
кількість ідей за невеликий проміжок часу, обговорити їх та 
класифікувати. Цей метод використовується для вирішення 
складних проблем. Метод мозкової атаки можна використовувати 
в різних видах діяльності: в роботах з малими та великими 
навчальними групами, командами, індивідуальній роботі. При 
організації «мозкової атаки» виходять із пропозиції, що при 
звичайних прийомах обговорення й рішення проблем виникненню 
новаторських ідей перешкоджають контрольні механізми 
свідомості, які  сковують потік цих ідей придушенням звичних, 
стереотипних форм прийняття рішень.  

Гальмуючий вплив роблять так само острах невдачі, страх 
виглядати смішним і т.д. При проведенні заняття створюються дві 
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групи: учасники «мозкової атаки» – ті, хто повинен запропонувати 
нові варіанти рішення потрібного завдання, і члени комісії, які 
будуть обробляти запропоновані матеріали. У групу генерування 
ідей спочатку призначається керівник. Він укомплектовує команду. 
Керівник повідомляє її учасників про суть розв’язуваної проблеми 
за 2–3 дні до її проведення. Проблема повинна бути позначена як 
можна чіткіше й всебічно. При проведенні «мозкової атаки» у групі 
створюється сприятлива атмосфера. Цьому сприяє склад групи, 
поводження керівника, вибір приміщення, освітлення й т.д. 
Пропозиції (ідеї) не можна негативно оцінювати ні словом, ні 
жестом, ні інтонацією. Бажана їхня підтримка й розвиток. Свої 
думки учасники повинні висловлювати відверто й вільно. Не треба 
бентежитися того, що пропозиції можуть бути нереальними. 
Нерідко саме вони зменшують скутість групи і є першопричиною 
народження оригінальних ідей. Чим більше ідей, тим краще. 
Варто прагнути, щоб пропозиції надходили швидко, це зменшує 
скутість групи.   

«Круглий стіл» –  метод проведення заняття із слухачами, 
які, як правило, мають досвід роботи, практичну діяльність з 
питання, що обговорюється. На «круглому столі» слухачі можуть і 
повинні спробувати обґрунтовано поставити питання по темі 
обговорення, серйозно аргументувати підходи до їхнього 
вирішення, а також повідомити про вдалий і невдалий досвід. 
«Круглий стіл» – це свого роду нарада з обміну досвідом і 
обговорення практичного досвіду, досягнень і помилок. В такий 
спосіб слухачі освоюють зміст теми, її ключові проблеми. Є 
декілька варіантів проведення «круглого столу». Пасивний варіант 
– коли кілька викладачів або фахівців розкривають тему, а група 
слухає. Ця форма застосовується через відсутність попередньої 
підготовки або при бажанні продемонструвати слухачам 
професійний рівень обговорення теми. 8 Інша форма пасивного 
варіанту – форма «чоловічої розмови», коли кожний із тих, хто 
бере слово говорить про своє, загальна розмова й обговорення 
не проводиться, а викладач тільки надає слово й слухає разом з 
усіма. Активний варіант «круглого столу» – коли йде саме 
обговорення, зумівши зав’язати розмову «зі зворотним зв’язком», 
направляє його. При цьому рекомендується розбити слухачів на 
групи й спочатку обговорити тему по малих групах (4–6 чоловік), а 
потім обговорювати спільно. При цьому певні результати надає 
прийом черговості доповідей з питань теми.  

Дискусія – активний метод проведення занять, покликаний 
мобілізувати практичні й теоретичні знання, погляди слухачів на 
проблему, що розглядається. Дискусія доречна при розгляді 
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спірних питань, але у навчальному процесі може не виникати 
ситуації спірності трактувань. Із цих причин заздалегідь планувати 
проведення заняття як дискусію не цілком коректно. Основні 
передумови використання дискусії в активному навчанні такі: 
необхідно в складі теми, що досліджуються знайти питання, про 
які слухачі усвідомлено дотримуються істотно різних точок зору. 
Це може бути зроблено в ході лекцій і інших занять; варто 
визначити, чи відносяться ці спірні питання до інтересів, що 
зачіпають багатьох. Потрібно уявити собі, наскільки плідною може 
бути дискусія, насамперед з погляду ефективності навчального 
процесу, засвоєння програмного матеріалу. Якщо викладач 
знайде всі ці передумови достатніми, можна застосувати метод 
дискусії. У ході дискусії викладач навчає не будь-якої позиції, а 
вмінню викладати й аргументувати будь-яку позицію, вибрану тим 
або іншим слухачем. Він повинен допомогти сперечальникам 
виявити свої сильні сторони, знайти нові вдалі аргументи. Іноді 
викладачу доводиться імітувати позицію, не представлену 
жодним із слухачів, однак необхідну «для повноти картини», тому 
що в житті ця позиція є. Викладач повинен знайти способи 
змусити слухачів прислухатися один до одного, утягнути їх у 
загальну суперечку. 

Ситуаційний аналіз полягає в тому , що слухачі, 
ознайомившись з описом проблеми, самостійно аналізують 
ситуацію, діагностують проблему й надають свої ідеї й рішення в 
дискусії з іншими слухачами. Залежно від характеру висвітлення 
матеріалу використовуються ситуації – ілюстрації, ситуації-оцінки 
й ситуації – вправи. Ситуація-ілюстрація містить у собі приклад з 
управлінської практики (як позитивний, так і негативний) і спосіб 
рішення ситуації. Ситуація –оцінка являє собою опис ситуації й 
можливе вирішення в готовому виді: потрібно тільки оцінити, 
наскільки воно правомірно й ефективно. Ситуація – вправа 
полягає в тому, що конкретний епізод управлінської діяльності 
підготовлений так, щоб його рішення вимагало яких-небудь 
стандартних дій, наприклад розрахунку нормативів, заповнення 
таблиць, використання юридичних документів. У навчальному 
процесі найчастіше використовуються три види ситуацій: ситуація 
відома: для її вирішення є конкретні зразки, у цьому випадку 
метод вирішення ситуації стандартний; ситуація подібна: у цьому 
випадку її необхідно зрівняти з іншими подібними ситуаціями; 
подібні ситуації не завжди аналогічні, але в той же час можуть 
мати єдину основу, яку можна видозмінювати, наближаючи до 
розглянутої ситуації; невідома ситуація: така ситуація не 
зустрічалася в практичній діяльності, і її не можна зрівняти з яким-
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небудь зразком, а необхідно знайти новий метод її вирішення. 
Ситуаційний аналіз включає метод аналізу конкретних ситуацій, 
метод «кейз-стаді», метод «інциденту», розбір ділової 
кореспонденції («баскет-метод»)  

Аналіз конкретних ситуацій – найбільш прийнятний в умовах 
курсового навчання метод ситуаційного аналізу – традиційний 
аналіз конкретних ситуацій, що включає глибоке й детальне 
дослідження реальної або імітованої ситуації. Використання 
методу аналізу конкретних ситуацій дозволяє вирішити наступні 
навчальні цілі: розвиток аналітичного мислення, застосування 
аналізу в динаміку, оволодіння практичних навичок роботи з 
інформацією: вичленовування, структурування й ранжирування за 
значимістю проблем; вироблення управлінських рішень; освоєння 
сучасних управлінських рішень; освоєння сучасних управлінських і 
соціально-психологічних технологій; розширення комунікативної 
компетентності; формування здатності вибору оптимальних 
варіантів ефективної взаємодії з іншими людьми; стимулювання 
інновації; підвищення мотивації до навчання теорії  проблеми. 
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Без виключення для кожної нації виховання підростаючого 

покоління – є однією з головних завдань у збережені національної 
культури, її ідентифікації як нації. Тому рухливі ігри і забави 
відіграють величезну роль у формуванні у дітей як особисті. З 
давнин ігри мали значення не тільки як дозвілля та розваг, а й 
мали значення як спілкування та взаємовідносин між людьми, 
розвиток моральних, інтелектуальних та фізичних якостей 
особистості. 

На протязі всього життя і побуту людей, які населяли 
територію України, сформувалися самобутні національні ігри і 
забави, які на протязі віків перевтілювалися і вдосконалювалися 
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за допомогою набутого досвіду людей багатьох поколінь. В кожній 
грі відображалися звичаї та побут українського народу. 

На протязі віків на Україні практикувалася народна 
педагогіка, втілена в його народній мудрості, веліннях і навичок 
виховання підростаючого покоління. 

З роками деякі народні ігри і забави були загублені або 
позабуті. 

Гра – це творча діяльність зі змістом, в якій дитина 
проходить внутрішні зміни: фізичні, моральні, та соціальні. 

Гра для дитини не є пустою забавою, це зміст її життя, її 
творча діяльність над собою, потрібна для її подальшого 
розвитку. 

У процесі самої гри дитина живе і сліди цього життя глибше 
залишаються в ній ніж слід дійсного життя. В кожній ігровій 
ситуації дитина здійснює свої бажання, свої потреби, вміння 
контролювати свої емоції. Під час гри розвивається: фізична сила, 
моторні вміння, швидкість і точність рухів, координація. Гра є 
важливим засобом для прямого навчання дитини, в якому нові 
.пізнання навколишнього життя і людських взаємин зароджують 
нові ідеї, нову поведінку. В грі дитина вчиться думати, працювати, 
творити, набувати досвід в різних ігрових ситуаціях. Дитина 
вчиться не лише спостерігати, але й успішно діяти і вміти 
критично оцінювати те, що навкруги неї відбувається. 

Деякі ігор створі самими дітьми. Національні ігри мають 
риси нашої культури, а цінніші з них зберігаються і передаються з 
покоління в покоління. 

Сухомлинський у своїх роботах так писав про значення ігор 
у житті дитини: «Дитина має справжнє емоційне і інтелектуальне 
життя тільки, тоді коли вона живе в світі ігор, казки, музики». 

Багата тисячолітня героїчна історія українського народу 
овіяна невмирущими зразками славетних діянь справжніх синів і 
дочок України. 

Український народ виробив своєрідні суто національні за 
своїм змістом підходи до виховання підростаючого покоління. 

Одним з найважливіших компонентів національної системи 
виховання у всі часи було виховання фізичних якостей у 
гармонійному приєднанні зі всіма іншими сторонами виховання. 

В часи козацької доби традиції були дуже насичені 
різнобічними іграми, змагальними вправами, які поширювались 
серед усіх без винятку верств населення. 

За часів козаччини в України при кожній українській церкві 
існували початкові школи. В них учні, у вільний від навчання час, 
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гартували свої фізичні та моральні якості в різнобічних рухливих 
іграх і забавах. 

Українські народні рухливі ігри завжди були невід’ємним 
засобом виховання дітей на засадах народної педагогіки. 

В самих сюжетах гри яскраво віддзеркалюється спосіб 
життя українського народу, його побут, праця, національні звичаї 
уявлення про честь, сміливість, мужність, бажання володіти 
силою, спритністю, витривалістю і гармонією рухів. 

Однією із яскравих постатей у фізичну вихованні в Україні є 
професор Іван Боберський – видатний науковець та організатор 
спортивно-руханкових товариств на Галичині. 

Івана Боберського по праву вважають "батьком" 
українського сокільства, рухавки, організатором сокільско-січового 
руху в цілій Галичині. У своїх працях вчений намагався об’єднати 
фізичне і духовне виховання підростаючого покоління Близько 20 
наукових праць, виданих у Львові на початку століття, які 
належать перу професора Боберського. Один із перших з його 
підручників з «рухливих ігор і забав» світ побачив у 1904 р. 
Всіляку допомогу у видані книжок І. Боберського надавали сини 
Іван та Тарас Франко. 

У ті часи, як правило, рухливі ігри проводилися на свіжому 
повітрі. 

Своїм корінням рухливі ігри сягають у доісторичні, ще язичні 
часи. Наші предки жили в тісному взаємозв’язку з природою. їх 
господарська діяльність та світогляд були поєднані з явищами 
природи. Вони щиро вірили, що існують боги, які правлять світом і 
особливо шанували їх. Вони чекали від своїх богів добра і щастя. 
Прихід весни зустрічали веснянками (гаївками) в яких тісно 
поєднувалися хорові пісні з іграми та танцями. Поворот сонця на 
осінь відзначалося святом Івана Купала – день великого 
сонцестояння великого очищеним вогнем. 

На той час гра була складною частиною великого магічного 
дійства. Прославлення божеств піснями, танцями та іграми мало 
під собою практичну основу – задобрити оточуючу природу і 
таким чином забезпечити собі статок і добробут. 

З часом обрядові дійства втратили своє ритуальне 
значення і від них залишилося тільки молодіжні та дитячі забави. 

На початку становлення рухливих ігор характеризується 
діями імітуючи збирання врожаю, полювання або елементів 
військової справи. Як правило масові ігри слов’ян відбувалися на 
весільних, в місцях обміну товарів та ритуальних заходах. 

Самі ігрища складалися з танців, пісень, різноманітних ігор 
та фізичних вправ, що носили яскраво змагальний характер. На 
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ігрищах молодь та діти прагнули показати своє вміння в стрільбі з 
лука, кидання каменів в ціль, на відстань, стрибки через вогнище, 
купання у водоймах, верховій їзді. 

Ігри постійно передавались від старшого покоління до 
молодшого Кожне покоління додавало щось своє, придумувало 
нові забави. 

Колективна народна мудрість породили багато 
різноманітних ігор, виховне значення яких важко переоцінити. 

Природні умови, історичні та економічні особливості 
розвитку тієї чи іншої частими Україні наклали свій відбиток на 
народні ігри. В степовій частити" України, де багато рівних 
майданчиків, в більшій мірі поширені ігри з елементами метання, 
бігу, а в гірських місцевостях були розвинуті ігри на рівновагу, 
перетягування, силу. 

Деякі ігри мають багато і спільного, що зумовлено 
споконвічними хліборобськими традиціями: «Просо», «Гречка», 
«Печу, печу хлібчик», «Огірочки». Велику групу склали ігри, в яких 
відображається поведінка птахів або звірів: «Зайчик», «Коза», 
«Хорти», «Ворона», «Перепілочка». 

Рухливі ігри відіграють велику роль не лише в фізичному і 
вихованні але і в моральному вихованні підростаючого покоління. 
З давніх-давен ігри були не лише формою проведення дозвілля 
та розваг. Завдяки їх формуються такі особисті якості як 
стриманість, кмітливість, наполегливість, організованість 

За допомогою рухливих ігор діти в ранньому віці, 
вербальним методом, опановують першими елементами 
грамотності, завчають вірші, скоромовки, лічилки. Добра половина 
ігор супроводжується піснями, промовками. Адже, як що дитина в 
процесі гру, співає, то в неї ніколи не виробляться агресивність, 
зверхність, почуття переваги над іншими. 

Адже народні ігри є важливим засобом не тільки тілесного, 
а й духовного вдосконалення дитини. 

На ігри, забави, розваги виникнувши тисячоліття тому назад 
органічно збагачують і зберігають національну культуру України. 

Література 
1. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей 

молодшого шкільного віку. Львів : ВНТЛ, 2008. 336 с. 
2. Демчишин А. П., Артюх В. М., Демчишин В. А., Фалес Й. Г. Рухливі і 

спортивні ігри в школі : посібник для вчителя. Київ : Освіта, 1992. 175 с. 
3. Єрмолова В. М., Іванова Л. І., Деревянко В. В. Навчаємо граючись : 

метод. посібник для вчителів фізичної культури загальноосвітніх навчальних 
закладів. Київ : Літера ЛТД, 2012. 208с . 

4. Жуков М. Н. Подвижные игры : учебник для студентов педагогических 
вузов. Москва : Академия, 2000. 160 с. 

5. Олійник І. О., Єрусалимець К. Г. Рухливі ігри : навч. посіб. Кременець : 
КОГПІ, 2005. 104 с. 



62 

6. Рухливі ігри : з методикою викладання : навч. посібник / уклад.: 
Безверхня Г.В., Семенов А.А., Килимистий М.М., Маслюк Р.В. Умань : ВПЦ 
«Візаві», 2014. 104 с. 

 
 

ICQ-МЕРЕЖА У СУЧАСНОМУ СПІЛКУВАННЯ МОЛОДІ 
Гордєєва І. В. 

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

 
Сучасні інформаційні технології швидко опановують широке 

коло діяльності в галузі індустрії дозвілля. Серед спектру ефектів, 
що спостерігаються внаслідок цього поширення є позитивні та 
негативні, як і в більшості видів людської діяльності. Кожен з цих 
наслідків заслуговує на дослідження. Наша робота присвячена 
одному з негативних ефектів, який супроводжує активне 
поширення доступу до Інтернету. Дискусії про комп’ютерну 
психологічну залежність виникли одночасно з виникненням 
комп’ютерів і особливо активізувалися після поширення 
персональних комп’ютерів. Але якщо десять років тому більшість 
досліджень була присвячена залежності від роботи з програмним 
забезпеченням і захопленню комп’ютерними іграми, то зараз на 
перший план виходять дослідження, присвячені проблемі 
Інтернет-залежності. 

Феномен залежності від Інтернет вже одержав у медичній 
літературі статус явища, що діагностується. В міжнародній 
класифікації – це Internet Addiction Disorder, чи скорочено – IAD. 

Більшість дослідників визнає, що розвиток залежності буває 
не тільки від речовин, що вводяться в організм, але й від 
вироблених суб’єктом емоційно забарвлених дій. Існують 
паралелі між закономірностями виникнення Інтернет-залежності і 
закономірностями формування залежностей курців, наркоманів, 
алкоголіків та патологічних гравців. На теперішньому етапі 
розвитку комп’ютеризації і розширення доступу до Інтернет в 
Україні усе ще мало поширеною є патологічна пристрасть до 
опосередкованих Інтернет азартних ігор, онлайнових аукціонів. 
Порівняно нечасто зустрічається заміна людей віртуальними 
фігурами. Частіше зустрічається компульсивна навігація за WWW, 
пошук у різних базах даних. Усі інші варіанти зустрічаються 
досить часто серед усіх вікових груп українських користувачів 
Інтернет.  

Електронна пошта, Web-сайти, телеконференції і дошки 
оголошень, «чат»-розмови через мережу – здавалось би, цього 
цілком достатньо для всебічного спілкування з іншими 
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користувачами Iнтернета. Та виявилось, що послуги, які надає 
пейдженговий зв’язок, настільки зручні, що у користувачів 
Iнтернета виникло ще одне бажання – користуватися в глобальній 
мережі Iнтернет-пейджером. Це бажання задовольнила компанія 
ICQ, створивши однойменний програмний продукт, який ще 
називають Iнтернет-пейджером.  

Він надає Iнтернет-розмовам більше динаміки порівняно з 
поштою і конкретності порівняно з чатами. Взагалі кажучи, ICQ-
пейджер – це значно більше, ніж звичайний пейджер. Ця 
програма може відправляти і одержувати не тільки короткі 
повідомлення, а й окремі файли, перетворюючи Iнтернет-сервіс 
на повноцінну поштову систему.  

За необхідності можна знайти потрібного абонента в 
глобальному каталозі ICQ за номером, за коротким іменем, під 
яким реєструюються всі користувачі, або ж за будь-яким іншим 
параметром, що задається користувачами під час реєстрації. 
Тому й така назва програми «Ай сік ю» – «я шукаю тебе».  

Перерахуємо коротко ті основні функції, які може 
виконувати ICQ: 

− ведення адресної книги; 

− робота в режимі реального часу; 

− обмін короткими повідомленнями; 

− операції з електронною поштою; 

− «текстові переговори» у вигляді чату; 

− пряма передача файлів; 

− інформаційний менеджер – органайзер: нотатки на 
екрані, «будильники» і нагадування, ведення списку справ ToDo 
List, номери телефонів Follow Me, листівки, поздоровлення; 

− ігри телефоном або через інтенрнет; 

− розміщення своїх Web-сторінок на сервері ICQ; 

− інтерфейс з HTML-текстом.  
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Процес формування професійної компетентності майбутніх 
учителів історії у процесі фахової підготовки, на нашу думку, 
ґрунтується на певних основоположних принципах, що 
визначають зміст, організаційні форми та методи освітнього 
процесу згідно з метою дослідження. 

Керуючись відомим положенням про те, що принципи 
навчання об’єднують теоретичні уявлення і педагогічну практику, 
спрямовують у потрібне русло діяльність педагогів, реалізують 
нормативну функцію дидактики, враховуючи принципи змісту 
педагогічної освіти разом із загальнодидактичними принципами 
(науковості; системності; систематичності послідовності в 
навчанні; єдності й оптимального поєднання різних форм 
навчання; оптимального поєднання наочних, словесних і 
практичних методів; міцності знань; диференціації), ми уточнили 
принципи формування професійної компетентності майбутніх 
учителів історії у процесі фахової підготовки. 

Завдяки комплексному застосуванню визначених принципів 
відбувається підвищення ефективності результатів фахової 
підготовки майбутніх учителів історії. Вони ґрунтуються на 
загальних закономірностях педагогічної освіти, відображають 
вимоги сучасного інформаційного суспільства до професійної 
компетентності майбутніх учителів історії, визначають основні 
напрями навчальної діяльності майбутніх учителів у процесі 
фахової підготовки.  

Розглянемо дію деяких принципів як методологічних 
орієнтирів і чинників формування професійної компетентності 
майбутніх учителів історії у процесі фахової підготовки. 

Одним із найголовніших загальнодидактичних принципів 
вважаємо принцип системності. Дотримання системності в ході 
вирішення означених проблем має вирішити такі проблеми: 
розроблення освітніх програм та дисциплін фахової підготовки 
майбутніх учителів історії на основі компетентнісного підходу; 
теоретичне обґрунтування і розроблення навчально-методичного 
забезпечення формування професійної компетентності з 
використанням ІТ-технологій у процесі фахової підготовки; 
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модернізація та вдосконалення змісту методики викладання 
фахових дисциплін з урахуванням переходу від традиційних 
технологій навчання до інтерактивних інформаційних; 
розроблення системи моніторингу навчальних досягнень 
майбутніх учителів в умовах модульного навчання; підвищення 
спрямованості науково-педагогічних працівників на формування 
професійної компетентності майбутніх учителів історії як 
складника ефективної професійної діяльності тощо. 

Принцип науковості вимагає від змісту фахової підготовки 
майбутніх учителів історії відповідності сучасним науковим 
концепціям, глибини й коректності викладення матеріалу з 
урахуванням останніх досягнень науки, техніки і технологій, 
точного формулювання основних наукових понять і термінів, 
прийнятих у тій чи іншій галузі науки, визначення їх у контексті 
відповідної наукової теорії. 

Наступним важливим педагогічним принципом вважаємо 
принцип інформатизації (комп’ютеризації) навчання. Він 
спрямований на вирішення ключового завдання сучасної системи 
освіти – підвищення якості освіти на основі використання новітніх 
інформаційно-комунікаційних технологій. Наразі цей принцип 
набуває особливої значущості в умовах стрімкої інформатизації 
освітнього процесу, що стає визначально рисою розвитку освіти в 
інформаційному суспільстві та широкого розповсюдження 
електронних засобів навчання, що свідчить про формування 
самостійного розділу педагогічної науки – е-педагогіки 
(електронної педагогіки, e-Learning). 

Освітній процес у сучасних умовах через уведення ІТ-
технологій якісно змінюється та переживає інтенсифікацію, 
оскільки завдяки введенню мультимедійних навчальних ресурсів 
відбувається оптимізація навчання, його диференціація та 
індивідуалізація. ІТ-технології джерелами навчальної інформації 
роблять, головним чином, бази даних та інформаційно-довідкові 
системи. Більш того, ІТ-технології дозволяють адаптувати 
навчальний матеріал до рівня посильних навчальних 
можливостей майбутніх учителів, отримати доступ до 
оцифрованих історичних джерел мовою оригіналу, матеріалів 
віртуальних музеїв та архівів тощо. Тобто інструментами 
навчальної діяльності стають електронні навчальні ресурси – 
навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, 
розроблені в електронній формі та представлені на носіях будь-
якого типу або розміщені у комп’ютерних мережах, які 
відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних 
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засобів і необхідні для ефективної організації освітнього  
процесу [2].  

Інтеграційний принцип передбачає міжпредметний синтез 
галузевих наукових знань у навчальних дисциплінах, що 
формують внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки. В 
освітньому процесі ЗВО інтегративний принцип навчання 
реалізується за допомогою міжпредметних зв’язків різних 
дисциплін і внутрішньопредметних зв’язків між умістом окремих 
тем, загальними поняттєвими категоріями, засобами і методами 
навчання. Інтегративний принцип навчання розглядається як одна 
з умов посилення навчальної мотивації й успішного навчання у 
ЗВО [1], професійної мотивації майбутніх учителів.  

Принцип наочності знаходить відображення в різноманітті 
видів наочності та їх класифікацій. Принципи реалізації 
особистісно орієнтованого підходу в застосуванні наочних засобів 
на уроках історії – творчість, самосвідомість і досвід учня в 
навчальній діяльності. Завдяки застосуванню наочності 
проблемне навчання стає ефективнішим, ілюструючи внутрішню 
суперечність поставленої проблеми.  

При цьому використання засобів мультимедіа дозволяє 
об’єднати різні типи наочності в одному мультимедійному засобі: 
речові пам’ятки та образну наочність, атласи та контурні карти, 
малюнки, світлини та картини, відео- та аудіозаписи, анімацію, 
мультиплікацію. Тобто завдяки будь-яким динамічним процесам 
усе це стає доступним для використання в освітньому процесі 
завдяки ІТ-технології як такій, що дозволяє гнучко керувати 
потоками різноманітних інформаційних ресурсів, об’єднуючи їх в 
інтерактивному режимі. Технологічним різновидом 
мультимедійної наочності стає віртуальна реальність, яка 
занурює користувача в уявний світ, створює ілюзію присутності в 
реальному часі в стереоскопічному штучному світі. До того ж 
мультимедійні ресурси надають учасникам освітнього процесу 
дані в більшому обсязі, ніж традиційні джерела, та у більш наочній 
формі. 

Принцип розвивального і виховувального навчання поєднує 
основні педагогічні категорії процесу фахової підготовки майбутніх 
учителів історії. Завдяки цьому названий процес стає 
цілеспрямованим через постановку навчальних, виховних та 
розвивальних цілей із подальшою інтенсифікацією педагогічного 
процесу. Тобто за наявності цього домінантного принципу 
формування професійної компетентності майбутніх учителів 
історії в ході реалізації ідей компетентнісного підходу маємо 
інтегративне особистісне утворення, де поряд зі знаннями, 
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уміннями, навичками цілеспрямовано виховуються професійні 
якості майбутніх учителів історії, розвиваються їхні дослідницькі 
здібності та професійні інтереси педагогів-практиків. 

Крім названого, в умовах вищої професійної освіти важливу 
роль відіграють і деякі інші педагогічні принципи. Насамперед це 
принцип професійної спрямованості навчання майбутніх учителів 
історії в закладах вищої педагогічної освіти. Він передбачає 
оволодіння знаннями, вміннями й навичками, професійними 
якостями, необхідними майбутнім учителя історії під час фахової 
підготовки та в професійній діяльності.  

Важливу роль, на наш погляд, відіграє також принцип 
професійної мобільності, що свідчить про готовність особи 
(фахівця) до швидкої зміни професій, робочих місць, виконуваних 
завдань, прискореної адаптації до нових соціально-економічних 
умов життя. В умовах реалізації особистісно орієнтованого 
підходу в процесі фахової підготовки майбутніх учителів історії 
необхідно звернути увагу на принцип модульності навчання. Він 
передбачає його індивідуалізацію і реалізацію засобами 
варіювання змісту і способів його засвоєння залежно від рівня 
підготовленості майбутніх учителів, а також особливостей 
спеціалізації.  

Процес фахової підготовки майбутніх учителів історії 
досягає максимальної ефективності за рахунок реалізації 
принципу фундаментальності освіти. Це вимога не лише 
сучасної педагогічної та історичної науки, але й інформатизації 
професійної освіти як необхідності орієнтації вузького фахівця 
(вчителя історії) у суміжних спеціальностях та широкої загальної 
ерудиції з питань політики, економіки, розвитку суспільства тощо.  

Відповідно, завдання фахової підготовки майбутніх учителів 
історії – інтенсифікація загальноосвітньої, загальнотеоретичної, 
загальнонаукової та загальнопрофесійної підготовки майбутніх 
фахівців і розширення профілю їхньої професійної підготовки. 
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Сьогодні неможливо підготувати висококваліфікованих 
фахівців без уваги до самовиховання як одного з елементів 
процесу навчання в закладі вищої освіти. Воно є особливо 
важливим для майбутнього вчителя, бо ця професія вимагає 
багато знань, життєвих умінь, практичних навичок, а 
самовиховання є саме тим «золотим ключем», який відкриває 
чарівні двері краси педагогічної дії» [4], потребує осмислення 
самого себе в соціальній реальності, пошук відповідей на життєві 
й професійні запитання, оцінку педагогічних ситуацій, творчості, 
педагогічної майстерності тощо. Зауважимо, щоб у майбутньому 
кваліфіковано керувати та залучати до самовиховання учнівську 
молодь, допомагати їй організувати та систематизувати роботу 
над собою, самому потрібно виявляти активність у процесі 
становлення та розвитку своєї особистості. Отже, актуальною 
стає проблема професійного самовиховання, бо саме воно є 
продовженням фахової освіти, уможливлює формування рис та 
якостей, що зумовлюють здійснення успішної професійної 
діяльності. 

На сьогодні є багато думок сучасних учених, науковців, 
дослідників щодо проблеми професійного самовиховання вчителя 
(А. Бойко, С. Єлканов, В. Ковальчук, І. Куртов, В. Пастернацький 
та ін.); майбутнього учителя (І. Газда, І. Зязюн, Л. Крамущенко, 
І. Кривонос, Ю. Кулініч Н. Мирончук, Н. Носовець, О. Пискун та 
ін.). Так, І. Зязюн, Л. Крамущенко, І. Кривонос зазначили, що 
найважливішою умовою виникнення потреби в професійному 
самовихованні майбутнього педагога є перетворення його з 
об’єкта виховного впливу («Я – студент, нехай мене вчать») на 
суб’єкта організації власної життєдіяльності («Я – майбутній 
спеціаліст, готую себе до цього») [4, с. 40]. 

У сучасній психолого-педагогічній науці самовиховання 
розглядається переважно як формування людиною власної 
особистості відповідно до свідомо поставленої мети [4]. Отже, для 
формування особистості майбутнього вчителя та його 
професійного становлення крім засвоєння знань, умінь, навичок, 
необхідні глибокі перетворення структур суб’єктивного досвіду, 
збагачення уявлень про себе як фахівця, що визначає ставлення 
педагога до професійної діяльності та характер її здійснення. 
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Зауважимо, що поняття «самовиховання» є актуальним для 
педагогічної науки тому, що цей процес, як зазначили І. Трухін та 
О. Шпак, стає дедалі перспективнішим механізмом соціалізації 
сучасної людини з її високим рівнем освіти та поступовим 
розвитком самосвідомості [5, c. 43]. 

Відзначимо, що основи процесу самовиховання мають 
фізіологічну, психологічну, соціальну та педагогічну складові: 

− фізіологічна – саморегуляція вищої нервової діяльності 
(процес вищої нервової діяльності – це поєднання безумовних та 
умовних рефлексів, які вступають у взаємодію з іншими 
психофізіологічними процесами. Одним із виявів цієї взаємодії, 
який здійснюється на порівняно високому рівні розумової 
діяльності, і є цілеспрямоване самовиховання); 

− психологічна – збалансування процесів збудження та 
гальмування (самовиховання – це ефективна система 
вдосконалення людиною основних психічних процесів, зовнішніх 
виявів її життєздатності); 

− соціальна – визначення людиною своєї ролі в контактних 
колективах і прагнення до її поліпшення (самовиховання – це 
один із засобів активізації дій людини в суспільстві); 

− педагогічна – взаємозв’язок між процесом зовнішнього 
виховання та самовихованням (самовиховання є результатом й 
умовою правильно організованого виховання, у якому 
формуються соціальні та особистісно значущі цілі, стимули, 
мотиви, якості, створюються сприятливі умови, необхідні для 
успішної роботи над собою) [3, с. 46−47]. 

Ми поділяємо думку С. Єлканова, що про ступінь 
оволодіння педагогом професійним самовихованням як 
специфічною діяльністю можна судити за тим, як він здійснює такі 
дії: цілепокладання (вибір особистісно значущих цілей і завдань 
самозміни); планування (вибір дій, які дозволять досягти 
поставлених цілей і завдань); оволодіння засобами 
самовиховання; самоконтроль (порівняння досягнутих результатів 
з очікуваними); корекція (у разі відхилення процесу 
самовиховання від намічених цілей) [2, с. 141]. Оволодіння 
зазначеними діями процес тривалий і поступовий, тому можна 
говорити про різні рівні становлення майбутнього вчителя як 
суб’єкта самовиховання. 

Розглядаючи професійне самовиховання як діяльність і 
вищу форму активності людини, зазначимо, що ця діяльність є 
своєрідним соціальним досвідом, який треба набувати. 
Систематичне керівництво самовихованням здобувачів в умовах 
закладу вищої освіти можна розглядати як одну з найважливіших 
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умов формування особистості майбутнього вчителя. Процес 
професійного самовиховання тривалий і охоплює кілька етапів. 

Перший етап: потреба в цілях професійного самовиховання 
ще не має конкретного змісту, вони можуть існувати лише у 
вигляді бажання отримати нові знання, визнати свої сильні та 
слабкі риси, стати кращими та наполегливішими тощо. 
Педагогічне керівництво полягає в ознайомленні здобувачів із 
засобами професійного самовиховання, орієнтації та 
консультуванні, допомозі щодо вибору найраціональніших 
прийомів самовдосконалення. Отже, важливо формувати 
спонукальні мотиви, свідоме ставлення до самовиховання, 
усвідомлення важливості самостійної роботи над собою щоб 
стати конкурентоспроможним фахівцем на ринку праці. 

Другий етап: цілепокладання стає більш конкретним, 
виявляється бажання щодо самовдосконалення, самоосвіти та 
самовиховання, але ці завдання поки стосуються особистості в 
цілому, а не професійного самовиховання. Проте здобувач уже 
робить свою особистість об’єктом вивчення, виявляє активність у 
визначенні цілей самовдосконалення як фахівця, набуває вмінь 
щодо самовиховання, аналізує хід і результати роботи. 
Педагогічне керівництво полягає в допомозі сформувати ідеал, до 
якого слід прагнути, виробити стійке бажання наслідувати його, 
визначити, які риси необхідно виробити, яких недоліків слід 
позбутися, щоб стати висококваліфікованим фахівцем. 

Третій етап: майбутній вчитель систематично працює над 
собою, самостійно аналізує та формулює цілі професійного 
самовиховання, усвідомлює можливості їх реалізації в процесі 
роботи над собою, планує, намічає шляхи й засоби 
самовдосконалення, знаходить інноваційні прийоми 
самовиховання. Цей процес здійснюється в різноманітних видах 
діяльності: навчанні, виконанні громадських доручень, участі в 
роботі гуртків чи проблемних груп, науковій роботі, екскурсіях 
тощо. На цьому етапі здобувач розуміє формувальний вплив 
власних професійних дій. Самоконтроль здійснюється ніби сам по 
собі, не вимагаючи спеціального осмислення. Корекція проміжних 
і кінцевих результатів, уточнення цілей самовиховання, 
послідовності дій відбувається невимушено, вільно. Отже, як 
наслідок – у майбутнього вчителя складаються стійкі мотиви 
професійного самовиховання, він опановує методикою роботи із 
самовдосконалення, чим забезпечує високий рівень 
професіоналізму [1]. 

Зазначимо, що завданням роботи керівництва закладу 
освіти, викладачів, куратора групи щодо педагогічного керівництва 
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професійним самовихованням здобувачів є: формування потреби 
та мотивації в постійному самовдосконаленні; переконання 
здобувача в необхідності професійного самовиховання та в 
можливості досягнути бажаних результатів; допомога в розробці 
програми самовиховання (близькі та далекі цілі), корегуванні та 
визначенні нових орієнтирів, оволодінні методикою 
самовиховання, виборі методів, прийомів і засобів самовиховання 
та створення для цього необхідних умов; стимулювання, 
заохочування здобувачів до діяльності з самовиховання; 
організація контролю щодо професійного самовиховання 
здобувачів і поступове привчання до самоконтролю, самооцінки; 
допомога у визначенні перспективи подальшого саморозвитку 
тощо. 

Отже, професійне самовиховання є важливою умовою 
формування особистості майбутнього вчителя, бо саме воно є 
показником того, що особистість досягла тієї самостійності та 
відносної незалежності від зовнішніх обставин, коли вона сама 
себе регулює й удосконалює; дозволяє формувати риси та якості, 
що зумовлюють здійснення успішної професійної діяльності. 

Література 
1. Грищенко Т. Професійне самовиховання як чинник фахової підготовки 

магістрів педагогіки вищої школи. Вісник Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки». Черкаси, 
2019. № 3. С. 211–216. 

2. Елканов С. Б. Профессиональное самовоспитание учителя. Москва : 
Просвещение, 1986. 143 с. 

3. Кудрик Л., Сурмяк Ю. Самовиховання у школі : стан і перспективи. 
Педагогічна думка. 2011. № 2. С. 44−54. 

4. Педагогічна майстерність : підручник / І.А. Зязюн та ін. Київ : Вища 
школа, 2004. 422 с. 

5. Трухін І. О., Шпак О. Т. Основи шкільного виховання : навч. посібник. 
Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 368 с. 

 
 

РОЗВИТОК САМОСТІЙНОСТІ МУЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ 
УЧЕНИЦІ В ПРОЦЕСІ РОБОТИ НАД ТВОРАМИ 

Гуменюк І.-В. В. 
ІФФМКДС «Івано-Франківський фаховий музичний коледж  

імені Дениса Січинського» 
м. Івано-Франківськ, Україна 

 
Виховні можливості музики проявляються тільки в межах 

спеціально організованої діяльності, де процес повноцінного 
навчання гри на фортепіано повинен поєднуватись з музично-
творчим вихованням учнів, їх вмінням реалізувати свої 
можливості під час інтерпретації музики. Отже, кожного учня слід 
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розглядати як потенційного виконавця, який поєднує у процесі 
навчання свої естетичні враження та ігровий досвід, і тим самим 
оволодіває концентрованими знаннями про виконавське 
мистецтво, розвиваючи активність та самостійність мислення, 
художньо-образних уявлень. 

Музика – це передача настрою, внутрішніх почуттів, це 
щось вічне і завжди актуальне. Музично освічена людина повинна 
вміти емоційно та шляхом аналізу осягати художній задум 
композитора, виховати в собі музичний смак, знати зразкові твори 
всіх епох та стилів, вміти виконати музичний твір з можливою 
точністю та досконалістю художньої та технічної інтерпретації. Під 
час проходження педагогічної практики ми отримуємо 
колосальний виконавсько-методичний досвід майбутньої професії 
«вчителя музики» (Г. Нейгауз). 

Фортепіаниий урок являє собою основну форму роботи з 
учнем-піаністом. На уроці педагог дає необхідні учневі знання і 
навички, формує уміння, розвиває і виховує учня. 

На уроці насамперед педагог повинен перевірити домашнє 
завдання, але, бажаний усний звіт: учень розповідає, що було 
задано, що вдалося, а що – не виходить. Після закінчення 
прослуховування домашнього завдання треба зробити короткі 
спільні підсумки про те, що було зроблено правильно і похвалити 
працю учня, також потрібно наголосити на недоліках, особливо 
підкреслити ті, які учнем не помічаються. 

Під час проведення індивідуального заняття проводимо 
напівсамостійну роботу у формі інструктажу, щоб навчити учня 
використовувати весь набутий досвіду своїй домашній роботі, по 
можливості утримуємось від частого втручання в гру учня. Перед 
проведенням такої роботи педагог уточнює, конкретизує 
завдання, якщо виникає необхідність під час гри нагадує, 
підтримуючи його увагу. 

Одна з найважливіших проблем – взаємозв’язок завдань на 
уроці з домашньою роботою учня. Те, наскільки змістовний і 
цікавий був урок для учня, відіб’ється на його домашній роботі. 
Успішною ця робота буде тільки тоді, коли учень буде мати не 
тільки бажання, але й вміння займатись самостійно. Витоки такого 
вміння у навчально-виховному процесі на уроці. 

Розвиваючи інтерес учня до музики, педагог повинен 
навчити його самостійному мисленню, прищепити любов до 
самого процес роботи за фортепіано, пізнанню нових вражень із 
розучуваних і виконуваних творів, а також, систематично 
планувати завдання, читання з листа; зацікавити матеріалом з 
художньої літератури про мистецтво музики; прослуховування 
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музичних творів у звукозапису, аудіодисків, відео; обговорення 
концертної програми після відвідування концертів в ДМШ, залі 
обласної філармонії, по телевізору тощо. 

Планування наступного уроку базуємо на підсумках 
попереднього. При цьому потрібно ставити перед собою питання: 
чи проведений урок дав поштовх для самостійної роботи учня?; 
чи учень зрозумів зміст музики?; що дав урок для розвитку 
технічних умінь, навичок, прийомів?; які були психологічні помилки 
з боку педагога?. Кожен урок треба планувати так, щоб він був 
цікавим і для учня, і для вчителя, тому що зацікавлення є 
мотивацією творчої роботи. 

Планувати зміст відкритого тематичного уроку вирішили в 
двох аспектах: формування і засвоєння знань, умінь і навичок 
учня при роботі з текстом музичного твору; застосувати 
різноманітні форми і методи педагогічного впливу, щоб допомогти 
учневі результативно і сумлінно працювати, зосереджувати увагу 
на конкретних завданнях. 

Отже, поновивши окремі теоретичні знання з методики 
проведення фортепіанного уроку, ми уточнили програму і тему, 
продумали навчально-виховну мету педагогічних завдань і на 
основі цього я підготувала план-конспект, який виявився досить 
обширним. 

Мій перший відкритий урок з педагогічної практики, який я 
провела з ученицею 2 класу Байдащук Яриною був цікавим і, 
звичайно, хвилюючим для мене, учениці, її батьків. Ярина має 
добре розвинений тембральний слух, дуже музикальна, 
артистична, але потрібно виховувати наполегливість і 
систематичність у навчанні. Звичайно, слід індивідуально підійти 
до учениці, допомогти концентрувати увагу, зацікавити, вчити 
відповідально відновитись до виконання домашніх завдань. 
Учениця – меланхолік, їй більше подобаються кантиленні п’єси, 
тому вона не завжди із захопленням вчить етюди, гами. Для того, 
щоб зацікавити ученицю у формуванні технічних умінь і навичок, 
систематично вдосконалювати дрібну техніку, в індивідуальній 
роботі використовуємо допоміжні вправи. 

Мій девіз уроків з педагогічної практики – «Бійся нудних і 
сірих уроків» (В. Сухомлинський). 

План-конспект 
відкритого тематичного уроку по класу фортепіано. 

Дисципліна – педагогічна практика. 
Викладач-консультант: Казарцева Т. С. 
Дата проведення: 11.05.2021, 17:35 год. 
Студент-практикант: Гуменюк І.-В. В. 
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Учень: Байдащук Ярина, 2 клас. 
Тема уроку: Розвиток самостійності музичного мислення 

учениці в процесі роботи над творами. 
Програма уроку: Гама Соль мажор з елементами, вправи 

на розвиток техніки; К. Гурліт етюд До мажор; Д. Тюрк Сонатина 
C-dur; Л. Моцарт «Волинка» П. Чайковський «Танець маленьких 
лебедів». 

Навчальна мета: виявлення поєднаних в одному творі 
засобів музичної виразності; розвиток навичок образного 
мислення. 

Розвиваюча мета: самостійне застосування асоціативних 
зв’язків з музикою, пробудження творчої уяви, розвиток інтелекту: 
пам’яті, уваги, мислення. 

Виховна мета: створення на уроці вільної творчої 
атмосфери для більш повного розкриття творчого потенціалу 
учениці; пробудження творчого відношення до роботи та 
досягнення виразності і цільності при виконанні твору. 

Тип уроку: Тематичний – практичне заняття з метою 
закріплення отриманих знань, умінь, навичок в роботі з творами. 

Зміст, хід уроку: 
1) емоційна настройка; 
2) перевірка домашнього завдання; 
3) спільне виявлення недоліків і методом інструктажу їх 

виправлення; 
4) закріплення на уроці; 
5) конкретизація домашнього завдання, оцінка. 

− форми роботи на уроці: гра творів з наступним аналізом, 
інструктаж. 

− методи роботи на уроці: словесні пояснення, коментарі, 
показ, ілюстрація, метод попутнього підказування, метод 
варіантів.  

Отриманий виконавсько-методичний досвід підготовки та 
проведення відкритого тематичного уроку, відвідування та аналіз 
аналогічних таких перших «презентацій», допоможе нам 
студентам – піаністам в подальшому вдосконалювати 
індивідуальний стиль навчання гри на фортепіано учнів ДМШ, що 
є ознакою творчого рівня педагогічної майстерності. 

Література 
1. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. вид. 4. Москва,  

1989. 96 с. 
2. Гнесина Е. Ф. Фортепианная азбука. Москва, 1978. 102 с. 
3. Кузенкова В. П. Методика навчання гри на інструменті (фортепіано). 

Програма – конспект для ВНЗ культури і мистецтв 1–2 рівнів акредитації. Вінниця : 
Нова книга, 2008. 180 с. 

4. Рябов И., Рябов С. Пианист. Шаг за шагом. 1 класс. Київ, 1991. 78 с. 
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5. Бринич М. О., Садова Л. І., Сосяк І. Б. Тематичне планування уроків з 
предмета «музичний інструмент фортепіано» у початкових спеціалізованих 
мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання). Методичні 
рекомендації для ВНЗ культури і мистецтв 1–2 рівнів акредитації. Вінниця : Нова 
книга, 2007. 40 с. 

 
 

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА: ПЕРЕВАГИ І ПЕРСПЕКТИВИ 
Дунай М. В. 

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

 
Модернізаційні процеси глобального і локального характеру 

в країні актуалізують необхідність побудови системи оперативного 
реагування на виникаючі проблеми. Сучасне ж суспільство 
характеризується динамічними змінами в інформаційній, 
соціально-економічній та політичній сферах, що вимагає від 
громадянина відповідного освітнього рівня або кваліфікації, що 
постійно вдосконалюється і підтверджується завдяки покращенню 
професійних знань і вмінь через концепцію «навчання впродовж 
життя». У межах цієї концепції центральною фігурою освітнього 
процесу є людина, якій слід створити оптимальні умови для 
розвитку і формування професійної та особистісної успішності, 
мобільності, для самовираження і самовдосконалення. 
Зазначимо, що головними факторами безперервної освіти стає 
особиста мотивація до навчання та наявність різноманітних 
освітніх ресурсів. Значною мірою з дискурсом «навчання 
впродовж життя» пов’язане поняття «неформальна освіта» [1].  

На сьогодні актуальним стає поєднання формальної 
«знаннєвої» парадигми освіти з неформальною, що дозволяє 
реалізувати засади безперервної освіти. У всіх розвинених 
країнах світу на рівні державної політики досягнуто визнання того, 
що професійні знання, які постійно вдосконалюються, стають 
основою розвитку модернізованого суспільства і необхідним 
засобом соціально-економічного прогресу в XXI ст. Усе це є 
трансформацією людства в суспільство «безперервного 
навчання» і «неформальної освіти». 

Початок дискусій у сфері неформальної освіти за кордоном 
поклав філософ і психолог Д. Дьюї і засновник андрогогіки 
М. Ноулес у кінці XIX ст. і в середині ХХ ст. зокрема. Перше 
тлумачення поняття «неформальна освіта» було зроблено 
Ф. Кумбсом і М. Ахмедом, які визначили її як будь-яку 
організовану навчальну діяльність за межами формальної освіти і 
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як окрему діяльність, спрямовану на служіння суб’єктам навчання 
і реалізацію його особистісних цілей [2]. 

У науково-педагогічній літературі окреслено основні риси 
неформальної освіти: 1) інтегрованість освітніх результатів; 
2) наявність для того, хто навчається, різних шляхів реалізації 
запропонованих проєктів; 3) швидкий результат досягається через 
чітко окреслений мотиваційний компонент навчання; 4) наявність 
індивідуальної освітньої траєкторії; 5) надмірність освітніх 
можливостей; 6) практична цінність отриманих знань; 
7) використання інтерактивних методів навчання, інтенсивних 
занурень і комунікацій, мережевих спільнот, об’єднань тощо. 

Основними принципами неформальної освіти є навчання з 
урахуванням потреб, зв’язок із практикою, гнучкі програми, 
розклад і вибір місця проведення тощо.  

Зазначимо, що межі між формальною і неформальною 
освітою не завжди чітко простежуються: у структурах формальної 
освіти є аспекти неформальної, наприклад, залучення 
професіоналів-практиків як учителів, участь батьків або членів 
громади в освітньому процесі або керівництві школою. 

З’ясовано, що неформальна освіта реалізується в 
громадських навчальних центрах; групах грамотності для 
дорослих; безпосередньо на робочому місці для навчання 
трудовим навичкам або організація професійної підготовки; 
заочна освіта для жителів віддалених районів; безперервна освіта 
молоді та дорослих; вища неформальна освіта тощо. Важливу 
роль у неформальній освіті відіграє особливе середовище, яке 
створюється з конкретними педагогічними цілями. Позиція 
актуалізації створення спеціальних освітніх середовищ 
спирається насамперед на наукові твердження про те, що 
соціальне середовище визначається головним виховним та 
особистісно домінувальним фактором, а першочерговим 
завданням педагога є організація такого освітнього середовища 
(літні школи, експедиції, різнотематичні табори тощо) [2]. 

Визначено також низку перспективних напрямів розвитку 
неформальної освіти в Україні:  

1) просування послуг неформальної освіти не лише у 
великих містах, а й у регіонах, особливо в сільській місцевості, де 
практично відсутня інституційна інфраструктура для забезпечення 
доступу до освітніх послуг різних груп населення, забезпечивши 
підтримку, зокрема фінансову, діям, спрямованим на створення 
регіональних і локальних центрів неформальної освіти;  

2) пропаганда неформальної освіти в суспільній свідомості 
для обізнаності населення про наявність послуг неформальної 
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освіти: використання сучасних рекламних та інформаційних 
технологій для просування неформальної освіти в публічному 
просторі, зокрема через соціальні мережі;  

3) дослідження сфери неформальної освіти, зокрема 
дорослих: розвиток наукової методично-дослідницької діяльності 
з розробки теоретичних, методологічних і технологічних основ 
неформальної освіти, андрогогіки, психології навчання; 

4) формування в установах неформальної освіти 
компетентного наукового і науково-педагогічного складу, що 
відповідає рівню міжнародних кваліфікаційних вимог і володіє 
глибоким знанням проблем андрагогіки [1]. 

Так, неформальна освіта базується на отриманні «дієвих» 
знань через активну діяльність, життєвий досвід наставників-
практиків, соціальну спрямованість результатів, самоорганізацію, 
діалогічність, співпрацю, що відповідає положенням продуктивної 
освіти, де відбувається осмислення її учасниками практичної 
значущості отриманих знань. 

Література 
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ГОТУЄМОСЯ ЗАХИЩАТИ БАТЬКІВЩИНУ. 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИХОВНОГО 
ЗАХОДУ «ДЕНЬ ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ» З УЧНЯМИ 1-ГО КЛАСУ 

Єщенко К. Л. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Сиротенко В. П. 

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

 
Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні, 

актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття 
патріотизму, відданості загальноукраїнській справі, зміцнення 
країни, активної громадянської позиції тощо. Ми з гордістю 
говоримо про нашу армію, про тисячі справжніх чоловіків, які 
стали на захист кордонів України. І ці поняття потрібно формувати 
в українському суспільстві, починаючи з дошкільного й молодшого 
шкільного віку (у цьому і вбачаємо актуальність нашої розвідки: 
виховний захід проводився напередодні 14-го жовтня в першому 
класі ЗОШ № 6 м. Краматорська).  

https://nonformaleducation.org.ua/neformalna-osvita
https://biblio.lib.kherson.ua/neformalna-osvita.htm
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Утвердження патріотичних почуттів завжди було одним із 
пріоритетних завдань виховної системи підростаючого покоління. 
На цьому слід акцентувати, маючи хоча б на увазі статті О. Бургар 
«Національно-патріотичне виховання – основа виховного процесу 
в початкових класах», Т. Штефан «Національно-патріотичне 
виховання молодших школярів». Однак лише у статті 
Н. Васильківської «Патріотичне виховання молодших школярів» 
[1] звертається увага на те, в якому ракурсі ведеться виховна 
робота з учнями початкових класів, але при цьому не 
здійснюється диференціація залежно від класу. Ми ж 
зосереджуємося саме на учнях першого класу, що потребує 
особливого підходу, зважаючи на емоційно-психологічні 
можливості дітей цього віку.   

Зважаючи на вагомість обраного нами виховного заходу, а 
також, беручи до уваги вік школярів, надалі ми зупинимося на 
таких аспектах: 

− як було організовано підготовчий етап, що при цьому 
стало пріоритетним; 

− який матеріал і чому було представлено на занятті; 

− логістика проведення виховного заходу, в чому полягала 
доцільність обраних методичних форм і прийомів роботи.  

Найважливішим в організації початкового етапу був пошук 
необхідної інформації, її адаптування для сприйняття учнями 1-го 
класу.  

Художньо-митецьким ілюстративним матеріалом нам 
слугували вірші В. Коломийця «Покрова», Н. Гуменюк «Пречиста 
Свята Покрово…», Н. Зарічної «Про Україну», І. Тучака 
«Маленька Вкраїночка», О. Лупія «Як ти любиш Україну…», 
А. Павлюк «Це моя земля»; фотографії із зображенням церкви 
Покрови на території Запорізької Січі; портрети першого 
козацького ватажка Байди – Дмитра Вишневецького, кошових та 
гетьманів Самійла Кішки, Івана Підкови, Івана Сірка, Павла 
Полуботка, Івана Мазепи, Богдана Хмельницького; музичні твори: 
«Козацьким марш» М. Лисенка та пісня Н. Яремчука «Гей, ви 
козаченьки». Наголосимо, що підбір матеріалу відбувався 
цілеспрямовано, з акцентом на патріотичне наснаження творів. 
Адже «виховання у молодого покоління почуття патріотизму нині 
визнано проблемою загальнодержавного масштабу» [2]. 

Сам виховний захід складався з трьох частин, між якими 
існували логічні взаємозвʼзки: 1 – розповідь учителя (з 
демонстрацією зображення Святої Покрови); 2 – 14 жовтня – День 
українського козацтва; 3 – 14 жовтня – День захисника Вітчизни. 
Зрозуміло, що всі вони об’єднані ідеєю уславлення героїчної 
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минувшини й сьогодення, відродженням пам’яті про славних синів 
українського народу, пошануванням воїнів – учасників АТО – 
ООС. Однак проблема полягала не у виборі матеріалу та його 
логічного розташування, а в тому, щоб надати йому необхідного 
емоційного забарвлення, яке б посприяло повноцінному 
сприйняттю першокласниками всього, чому присвячено захід.  

Найскладнішою для навчально-виховної реалізації є перша 
частина, оскільки поняття віри переважно спирається на 
абстрактно-логічне мислення, що практично відсутнє в дітей 6–7 
років. Тому ми не лише скористалися графічним зображенням 
Покрови, а підготували виразне читання вірша Н. Гуменюк 
«Пречиста Свята Покрово…» у виконанні хлопчика та дівчинки. 
Перевага такого підходу нами вбачається в тому, що осанна на 
честь Святої Покрови проголошується не від сторонньої особи, а 
від дитини, що й відповідає світовідчуттю першокласників.   

У другій частині ми об’єднали свято Покрови із запорізьким 
козацтвом. Тут демонструвалися й портрети козацьких ватажків, 
лунав марш М. Лисенка, однак квінтесенцією знову ж таки був 
літературний текст (а ми ж перебуваємо в полі проведення уроків 
літературного читання) – звучали уривки вірша І. Гнатюка 
«Козацький дуб». Твір доволі великий, тому для сприйняття 
першокласниками ми обрали лише два фрагменти, в яких 
змальовано козацький дуб у наші часи («Височіє непохитно // Дуб, 
закутаний в сніги…»), а також повідомляється, що він посаджений 
ще козаками (При читанні демонструється фото козацького  
дуба [3]): 

Він стоятиме віки, 
Бо його тут посадили 
Запорозькі козаки. 

У зв’язку з цим ще раз наголосимо, що художнє 
представлення будь-якого реального факту має значно більший 
емоційний уплив, чого й потребують учні першого класу. 

Друга частина виховного заходу завершувалася піснею 
«Гей, ви козаченьки» у виконанні Н. Яремчука, яка відігравала 
роль перехідного місточка від часів козаччини до наших днів. 
Адже прохання, адресоване предкам, «плекати честь і волю» не 
кануло в Лету, воно знайшло своє конкретне виявлення в героїзмі, 
мужності, звитязі, стійкості українських вояків, що тримають 
рубежі на лінії фронту між сепаратистськими республіками 
ДНР/ЛНР (підтримуваними всіляким чином Російською 
Федерацією) та суверенною Україною.  

Зважаючи  на вік першокласників, ми не обтяжували їх 
конкретикою фактів, а знову вдалися до творів художньої 
літератури: діти прослухали монтаж із віршів Н. Зарічної «Про 



80 

Україну», І. Тучак «Маленька Вкраїночка», О. Лупія «Як ти любиш 
Україну…», … «Це моя земля». Особливістю цих творів є те, що 
абстрактні поняття «Батьківщина», «Україна», «рідна земля» 
тощо передаються конкретно зримими образами, які й 
залишаються в емоційному сприйнятті першокласників: 

Я тримаю у руці 
Кольорові олівці. 
Хочу я намалювати 
Кримські гори і Карпати. 
Степ і пагорби Дніпрові, 
І озера, і діброви, 
І веселку, і калину, 
Чорне море і Дунай – 
Все це наша Україна, 

Наш чудовий рідний край! [4]. 
До того ж при виконанні цього віршованого монтажу 

демонструвалися фото із зображенням українських вояків на 
донбаському фронті: 

Також ми планували запросити безпосереднього учасника 
АТО, але через коронавірусний карантин ця зустріч не відбулася. 

У процесі підготовки та проведення виховного заходу ми 
переконалися, що першокласники налаштовані на сприйняття 
непростого соціально важливого матеріалу, але він потребує 
відповідної адаптації. Й основним чинником тут виступатимуть 
твори мистецтва, зокрема, художньої літератури. 

Подальше проведення виховних заходів ми вбачаємо в 
двох напрямках: 

− методична розробка запланованих виховних заходів 
різної тематики з учнями першого класу; 

− особливості проведення виховних заходів патріотичного 
спрямування з учнями 2–4 класів. 
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Наш вік науково-технічної революції майже щодня дивує 

нас нововведеннями у всіх галузях науки, і ,відповідно, в освіті.  
Протягом століть чимало мислителів намагалися обґрунтувати й 
втілити в життя різні навчально-виховні системи, які б якнайкраще 
відповідали природи людини та потребам культури- середовищу її 
існування. Сьогодні в різних країнах виникають освітні моделі ,які 
ґрунтуються на гуманістичних засадах ,відображають нові запити 
інформаційного суспільства й особливості майбутнього 
соціокультурного прогресу. Важливою ознакою культури 
сучасності є прискорений темп науково-технічного розвитку, 
перманентність і швидкість змін у сферах людської діяльності, 
доступність, мозаїчність і візуалізація інформації в умовах 
безмежного комунікаційного простору планети. Ще кілька 
десятиліть тому школярі захоплюються аудіовізуальним 
технічним чудом-телебаченням, а сьогодні вони вже можуть 
вільно подорожувати лабіринтами Інтернету. Електронні мережі , 
долають буді-які мовні й культурні кордони, дають змогу 
отримувати інформацію в не бачених до цього часу обсягах і в 
різноманітті форматів. Нова українська школа спрямовує освітній 
процес, починаючи вже з перших шкільних кроків, не лише на 
формування в учнів комплексу ключових і предметних 
компетентностей, а й на розвиток у них емоційного інтелекту, 
комунікативних і творчих здібностей, які закладають підґрунтя для 
особистісної самореалізації дитини в суспільстві, її успішності в 
житті. Уся система ставлення людини до інших людей 
реалізується у спілкуванні. Поняття «спілкування» є одним із 
центральних у системі психологічного знання.  

Соціальна функція спілкування полягає в тому, що воно 
виступає засобом передачі суспільного досвіду. Його специфіка 
визначається тим, що в процесі спілкування суб’єктивний світ 
однієї людини розкривається для іншої, відбувається взаємний 
обмін діяльністю, інтересами, почуттями та ін. У спілкуванні 
людина формується і самовизначається, виявляючи свої 
індивідуальні особливості. Результат спілкування – налагодження 
певних стосунків з іншими людьми. Завдяки спілкуванню 
здійснюється інтеграція людей, виробляються норми поведінки, 
взаємодії. Зв’язок людей у процесі спілкування є умовою 
існування групи як цілісної системи. Спілкування координує 
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спільні дії людей і задовольняє потребу в психологічному контакті. 
Потреба у спілкуванні є однією з первинних потреб дитини. Вона 
розвивається від простих форм (потреба в емоційному контакті) 
до більш складних (співробітництво, інтимно-особисте 
спілкування). 

Отже, все це зумовлює інтерес до розвитку та 
впровадження у практичну сферу нових галузей наук. Однією з 
таких наук є міжкультурна комунікація – наука, яка вивчає 
особливості вербального і невербального спілкування людей, що 
належать до різних національних та лінгвокультурних спільнот.  

Зазначимо, що в умовах глобалізації постійно змінюються 
форми, методи і засоби комунікації людей, що, в свою чергу, 
змінює характер спілкування. 

Розширення міжнародних контактів, насамперед, 
передбачає володіння іноземними мовами. Однак, цього 
недостатньо. Для того, щоб уникнути перешкод у спілкуванні з 
представниками різних країн, а відтак, і різних культур необхідно 
володіти знаннями їхніх культурних особливостей. Лінгвісти 
стверджують, що «влитися» в нову мовну середу неможливо без 
знання та навичок комунікативних особливостей  конкретної 
національності, бо моделі поведінки людини формуються в 
процесі виховання у певному соціокультурному середовищі. 
Однією із найважливіших складових зазначеної моделі є 
комунікація, яка здійснюється відповідно до норм та правил, 
прийнятих у конкретному соціумі. Порушення цих норм і правил 
часто призводить до непорозуміння і може стати перешкодою на 
шляху до успішного комунікативного процесу. Так з метою 
уникнення різного роду непорозумінь у спілкуванні на культурному 
ґрунті виникла життєва необхідність у міжкультурній комунікації. 
Говорячи про культурологічні аспекти, наприклад, Франції 
зауважимо ,що  деякі властивості в спілкуванні українців, можуть 
здатися дивними і незрозумілими французам. Один з міфів, який 
миттєво руйнується після перших п’яти хвилин спілкування, – 
французька витонченість. Так, вона властива жіночим образам. 
Француженки субтильних, плавні в рухах, граціозні. Але під час 
розмови ви відчуєте експресію, емоційність, темперамент. Щоб 
бути на одній хвилі, потрібно пожвавити свою міміку, швидко 
вловлювати інтонації і розуміти настрій співрозмовника. 
Володіючи вербальними прийомами і методами лінгвістичної 
грамоти, ви зможете вибудувати діалог і повернути бесіду в 
вигідне для вас русло. Ще одна з комунікативних особливостей 
французів – прямий погляд .Він може збентежити, але якщо ви 
хочете завоювати довіру і авторитет співрозмовника, відповідайте 



83 

тим же – дивіться в очі, впевнено і без сорому. Найчастіше 
французи таким чином аналізують вас, ваша поведінка, 
жестикуляцію і роблять відповідні висновки. Чи не дивуйтеся, це 
вам тільки на користь. Навчіться бути цікавими, привертати увагу 
співрозмовника. 

Отже, розуміючи всі вище зазначені культурологічні аспекти 
можна досягти успіхів у міжкультурній комунікації. Зрозуміло, що 
це вимагає знання всіх соціокультурних особливостей комунікації, 
а також розуміння психологічних особливостей та труднощів, які 
виникають у спілкуванні з представниками різних країн. Психологи 
зазначають, що ще з дитинства закладається програмування 
«свого» і «чужого». Із розвитком власного «Я» формується 
належність до певної групи. Це певною мірою самоідентифікація, 
яка має архаїчну природу і пов’язана із самозбереженням, 
оскільки «чуже» у свідомості давніх людей сприймалось як 
небезпечне та вороже, а «своє» як те, що дає відчуття безпеки і 
надійності. 

Людині інколи важко відмовитись від стереотипів, оскільки 
саме вони полегшують сприйняття явищ, не вимагають зусиль на 
їх реальне пізнання, тим самим заощаджують енергію і час 
людини. Зрозуміло, подібне сприйняття зменшує, а інколи і 
позбавляє людину гнучкості у сприйнятті. Крім того, певні 
труднощі у комунікації може викликати те, що людині дуже 
непросто приймати щось «не своє». Упередженість стереотипів 
означає, що вони відображають не об’єктивні характеристики 
дійсності.   

Важливо усвідомлювати, що в основі стереотипного 
сприйняття явищ лежать складні розумові та психологічні 
процеси, зокрема психологічного несвідомого. З психологічним 
несвідомим пов’язаний важливий складник національних 
стереотипів – архетип. Окрім притаманних етносу стереотипів, 
архетипів та символів ментальне формування тісно пов’язане з 
мовою. Мова є засобом матеріалізації різноманітних картин світу, 
які створює свідомість. На думку Вільгельма Гумбольдта (1767–
1835), різні мови – це різні бачення однієї і тієї самої речі. 
Оскільки різні мови пронизують всю історію людства вони є для 
націй органами їх оригінального мислення і сприйняття. Мова є 
основою інтерпретації світу, що впливає на свідомість мовців 
певної національної спільноти. Звідси і різні картини світу, що 
створені людьми, які говорять різними мовами, оскільки саме на 
зміст мислення впливають відмінності мов. Про це також 
необхідно пам’ятати у процесі міжкультурної комунікації. Як 
зазначалось вище, комунікація здійснюється вербальними і 
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невербальними засобами. Невербальна комунікація відіграє 
важливу роль у комунікативному процесі, особливо у випадках 
довгих пауз і мовчання. 

Розрізняють наступні види невербальної комунікації: 

− фізіогноміка (вираз обличчя, зоровий контакт); 

− кінесика (жести, поза, рухи тіла); 

− такесика (дотики, потиски рук, поцілунки); 

− проксеміка (міжособистісна дистанція, простір 
спілкування); 

− паралінгвальні засоби (інтонація, висота і сила голосу, 
паузи) та ін., все те, що передає певну інформацію про 
співрозмовника і створює атмосферу спілкування.  

Щодо мовчання, яке часто має місце у комунікації, існує 
науковий погляд, що це один із аспектів вербальної комунікації. 
Відомо, що у деяких східних культурах мовчання сприймається як 
вияв мудрості і іноді говорить більше ніж слова. Галузь науки, яка 
вивчає мовчання називається сайлентологією. 

Виокремлюють декілька типів комунікативно значущого 
мовчання: 

− мовчання при зміні комунікативних ролей; 

− активне мовчання «слухача»; 

− вичікувальне мовчання на реакцію чи відповідь 
співрозмовника. 

Часто у міжкультурній комунікації мовчання, паузи або їх 
відсутність є проявом національних комунікативних стилів.  

Таким чином, щоб досягти порозуміння у міжкультурній 
комунікації недостатньо лише знання іноземної мови. Мовці 
мають знати, усвідомлювати та застосовувати інші важливі 
складники успішного комунікативного процесу. Дуже важливо не 
лише знання мови, а й те, що в неї вкладає людина під час 
спілкування. 
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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 – всебічний 
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 
реформування освіти поряд з 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 
учителі не мають чіткої системи методичних рекомендацій. До 
того ж враховуючи 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 даному етапі є ускладнення змісту освіти, зростання 
обсягу необхідної інформації та зменшення часу, відведеного для 
її засвоєння.  

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

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 вцілому, сприяти підвищенню 
розумової активності школярів, забезпечити самовираження, 
самореалізацію, розвиток гармонійної особистості з 
притаманними їй загальнолюдськими цінностями. 
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2. Взаємозв’язок навчальних галузей в 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 у 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 з метою одержання якісно нового результату 
шкільної освіти.  

3. Принципи конструювання інтегрованого 
освітнього процесу (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Унаочнення принципів конструювання інтегрованого  

освітнього процесу 

 
4. Особливості сучасного етапу інтеграції. 
На сучасному етапі навчання, з’явилися інтегровані 

предмети, наприклад «Ядосліджую світ», який охоплює різні 
освітні галузі. Але для деяких навчальних предметів інтеграція, 
поки не може відбуватися повною мірою оскільки 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 
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інтегрованого навчання має відігравати вчитель. Безперечно, 
викладач повинен уміти реалізовувати освітню функцію, тобто 
допомагати учням в оволодінні уміннями вчитися, розширювати 
свій світогляд та пізнавати різні системи понять, як 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’ємна властивість 
особистості, закладене природою; 

− 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 даній роботі було розглянуто інтегроване заняття, як 
засіб навчання молодших школярів. 

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

Як показує практика, все це приводить до підвищення рівня 
навчальних досягнень учнів, що в цей час особливо важливо, в 
зв’язку із підвищенням вимог до випускників, та в подальшому 
сприяє зростанню їх конкурентноспроможності на ринку праці. 
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ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Ішутіна О. Є. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
 

Розвиток сучасного інформаційного суспільства неможливо 
уявити без процесів глобалізації, інтеграції, впровадження 
інновацій та постійно зростаючої міжкультурної взаємодії. Ці 
процеси стосуються всіх сфер життя людини: побутової, 
культурної, наукової, політичної, економічної та ін. Однак 
спілкування з представниками різних культур може бути 
ускладнене через відмінності в сприйнятті світу, культурних 
особливостей, мовного бар’єру. Ця ситуація вимагає розвитку 
толерантності та емпатії, вміння швидко адаптуватися і володіти 
гнучкістю мислення, для того, щоб успішно будувати комунікації і 
здійснювати ефективну взаємодію. 

Нові обставини життя висувають нові вимоги до підготовки 
вчителів. Сучасному суспільству потрібні не просто педагоги, а 
фахівці з міжкультурного спілкування. Саме такі педагогічні кадри 
повинні не лише зближати різні народності, які проживають на 
території України, а й сприяти кращому взаєморозумінню, дружбі, 
співпраці. Високі вимоги до професійної підготовки майбутніх 
учителів початкової школи сприяють утвердженню нової ролі 
вчителя як медіатора міжкультурної комунікації, здатного не 
тільки передавати знання своїм учням, а й забезпечувати 
ефективність міжкультурного спілкування, долаючи міжкультурні 
бар’єри і попереджувати міжкультурні конфлікти. Тому серед 

https://www.youtube.com/watch?v=f2kvqQdQp54
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shola-compressed.pdf
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пріоритетних завдань сучасної вищої освіти важливе місце 
посідає створення умов для формування високого рівня 
міжкультурної комунікативної компетентності вчителя.  

Саме цей напрям був обраний викладачами кафедри теорії 
і практики початкової освіти ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет», якими від листопада 2020 року 
розпочато виконання проєкту за модулем «Україна – ЄС: 
міжкультурна комунікація в освіті» / «Ukraine – EU: Intercultural 
Communication in Education». У межах проєкту передбачено 
впровадження навчального курсу «Міжкультурні комунікаційні 
студії», до змісту якого включено різні аспекти міжкультурної 
комунікації і розвиток міжкультурної комунікативної 
компетентності майбутніх учителів початкової школи в цілому. 

Зауважимо, що процес формування міжкультурної 
компетентності починається тоді, коли майбутній учитель не 
тільки починає визнавати наявність відмінностей між 
представниками різних культур, a й починає поважати відмінності 
в системі цінностей, позитивно ставитися до них, коли він 
психологічно й соціально готовий до осмисленого вибору дій y 
специфічній ситуації, a не діє відповідно до норм своєї культури. 

Поділяючи погляди М. Моцар, вважаємо доцільним 
розглядати міжкультурну комунікативну компетентність як 
здатність ефективно реалізовувати міжкультурну взаємодію 
учителя і учнів, виступати в ролі медіатора між представниками 
своєї та іншої культури, з повагою ставитися до носіїв інших 
культур. 

На цих засадничих позиціях проєктна група розробила 
міждисциплінарний курс «Міжкультурні комунікаційні студії», 
призначений для ознайомлення з різними аспектами 
міжкультурної комунікації, актуальність яких зумовлена зростання 
ролі міжкультурної комунікації у світі і в Україні зокрема. Для 
формування базового рівня міжкультурної компетентності 
майбутніх учителів початкової школи в курсі запропоновано 
розглянути стратегії ефективної комунікації в Європейському 
Союзі, культуру спілкування та етнічну ідентичність; універсальні 
цифрові сервіси в міжкультурній комунікації; європейську політику 
інтернаціоналізації вищої освіти; поняття соціальних комунікацій 
тощо. 

Вивчення курсу передбачає роботу з широким переліком 
тем, але в контексті нашої доповіді зупинимося на тих, які прямо 
забезпечують діяльнісний компонент міжкультурної 
комунікативної компетентності, тобто здатність ефективно 
здійснювати інтенсивну міжкультурну, міжетнічну і міжособистісну 
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взаємодію учителя і учнів, виступати в ролі посередника між 
представниками своєї та іншої культури, усвідомлюючи себе 
представником певної етнічної спільноти, толерантно ставитися 
до носіїв інших культур. 

На початку роботи над реалізацією проєкту, було 
заплановано дистанційну форму роботи тільки з одного 
тематичного модулю, що включав теми «Універсальні цифрові 
сервіси в міжкультурній комунікації» та «Академічне спілкування 
засобами цифрових медіа». Однак ситуація з пандемією COVID-
19 вимагала викладання всього курсу засобами дистанційного 
навчання. У виборі форм і методів розвитку міжкультурної 
комунікативної компетентності потрібно було зважати на умови 
обмеженого прямого спілкування і якомога ефективніше 
вибудувати комунікацію, опосередковану цифровими 
технологіями. 

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури і 
досвіду викладацької діяльності у ЗВО нами визначені наступні 
способи актуалізації суб’єктного досвіду студентів і реалізації ідеї 
діалогу культур з метою формування міжкультурної 
комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової 
школи:  

1. Використання в організації навчального процесу 
«полікультурних завдань», які передбачають інтерпретацію 
соціокультурної, країнознавчої та лінгвокраїнознавчої інформації, 
що характеризує звичаї, особливості етикету представників іншої 
культури; презентацію особливостей рідної і досліджуваної 
культур. 

2. Використання в ході практичних занять ситуацій, що 
моделюють «входження в іншу культуру», які передбачають 
зіставлення і адаптацію мовної картини світу при розумінні і 
засвоєнні студентами чужого способу життя, розширення 
«індивідуальної картини світу».  

Так, було проведено проблемну лекцію на основі методу 
дискусії. Дискусія організується як процес діалогічного спілкування 
учасників, під час якого відбувається формування практичного 
досвіду спільної участі в обговоренні й розв’язанні теоретичних і 
теоретико-практичних проблем. Особливістю дискусії, як 
колективної форми роботи, є забезпечення можливістю 
рівноправної участі кожного студента в обговоренні теоретичних 
позицій, пропонованих розв’язань, в оцінці їх правильності й 
обґрунтованості.  

Саме активну участь кожного було реалізовано засобами 
сервісу mentimeter, що дозволяє організовувати миттєві 
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опитування, голосування, ранжування із подальшим їх 
обговоренням. Студенти також розміщують відповіді на онлайн 
дошках Jamboard та Padlet, пишуть повідомлення в чаті тощо. 

Контроль теоретичних знань було забезпечено тестовими 
завданнями закритої та відкритої форми в системі MOODLE. 
Практична робота, організована онлайн, і самостійна робота 
офлайн, з обов'язковістю включала в себе перегляд і аналіз 
відеороліків, укладання глосарію, роботу з картами стереотипів, 
які зашифровані в QR-коди, роботу з інтерактивними дошками, а 
також обговорення окремих питань на форумі, що забезпечувало 
ефект довготривалого впливу, коли після заняття студенти раз-у-
раз поверталися до теми дискусії, щоб подумати і написати пост у 
відповідь. 

Зауважимо, що більшість практичних завдань була 
дотичною до майбутньої професійної діяльності здобувачів і 
передбачала моделювання різних гіпотетичних ситуацій 
міжкультурної взаємодії в освітньому просторі, акцентування 
уваги на якостях і властивостях особистості, що становлять 
основу педагогічної діяльності і успішного виконання професійних 
функцій. Адже саме процес формування міжкультурної 
комунікативної компетентності передбачає якісні зміни в 
сучасному ставленні до світоглядних домінант життя й процесу 
навчання на підставі становлення адекватної ціннісної картини 
світу, усвідомлення пріоритетної ролі міжкультурного спілкування 
в полікультурному освітньому просторі.  

Література 
1. Моцар М. М. Формування полікультурної компетентності майбутніх 

перекладачів з використанням технологій дистанційного навчання: дис. ... канд. 
пед. наук. 13.00.04 / Національний педагогічний університет імені М. П. 
Драгоманова. Київ, 2018. 228 с. 
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Для необізнаної людини поняття «Математичне 
програмування» асоціюється, насамперед, з програмуванням як 
процесом створення комп’ютерних програм за допомогою 
спеціальної мови. Але переклад з англійської мови «mathematical 
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programming» означає «розробку на основі математичних 
розрахунків програми дій для досягнення обраної мети» [3, c. 7]. 

Значна та постійна увага проблемам навчання задач за 
методами МП приділялася і приділяється в роботах науковців: 
Л. Канторовича, Т.  Купманса, Дж. Данціга, Джон фон Неймана, 
А. Таккера, Р. Белмана, Л. Понтрягіна, О. Вентцель, 
Ю. Єрмольєва, В. Вітлінського, М. Жалдака, Н. Кузьміної, 
С. Наконечного, Т. Терещенко, Ю. Триуса, О. Трунова та інших. 

Аналізуючи основні етапи розв’язування екстремальних 
задач з використанням математичних методів і комп’ютерних 
технологій в роботі М. Жалдака, Ю. Триуса [2, c. 20], нами було 
запропоновано основні етапи для знаходження оптимального 
розв’язку задач МП з використанням математичних методів та 
комп’ютерних технологій: постановка задачі, побудова 
математичної моделі, визначення типу отриманої математичної 
моделі, вибір програмного засобу розв’язування задачі, 
проведення обчислень, одержання результатів, їх аналіз та 
інтерпретація. 

Постановка задачі. Серед точок з цілочисельними 
координатами, що лежать в множині розв’язків нерівності 

, знайти точку, в якій функція  набуває 

найбільшого цілочисельного значення [1, с. 180].  
Математична модель. Цільова функція набуває вигляду:  

 за обмежень  

Дана задача є задачею цілочисельного програмування, так 
як за умовою задачі, змінні набувають лише цілих значень.  

Вибір програмного засобу. Дану задачу будемо 
розв’язувати за допомогою програмного засобу навчального 
призначення MathCAD. 

Комп’ютерний експеримент, одержання результатів, 
аналіз, інтерпретація. ПЗ MathCAD являє собою потужну, 
надійну, універсально інтегровану СКМ, що призначена для 
розв’язування великої кількості математичних задач, зокрема, 
задач оптимізації з графічною візуалізацією (за потреби), а також 
виконання інженерно–технічних розрахунків.  

Для початку вкажемо функції у середовищі ПЗ MathCAD, 
наведені в умові задачі. Щоб отримати графіки відповідних 
функцій обираємо із спеціальної графічної області (Рис.1) копку 

 – побудова графіка 3D функції  у вигляді 
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поверхні та  – побудова ліній рівня функцій: , 

 та ,  (Рис. 2). 

 

 
Рисунок 1. Графічна область ПЗ MathCAD 

 

Для того, щоб отримати максимальне значення 

 за обмежень  обираємо функцію 

Maximize (Рис.2). 
 

 
Рисунок 2. Розв’язування задачі за допомогою ПЗ MathCAD 
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Використання засобів сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій, зокрема ПЗ MathCAD, в процесі 
розв’язування задач математичного програмування робить 
процес відшукання оптимальних розв’язків досить цікавим, без 
зайвих витрат часу для виконання рутинних обчислень, що є 
важливим для розвитку логічного мислення учнів, його 
аналітичної і синтетичної складових; сприяє розширенню 
кругозору, підвищенню рівня фундаментальності їхніх знань, 
поглибленню знань з математичних та інформатичних дисциплін. 

Література 
1. Жалдак М. І., Горошко Ю. В., Вінниченко Є. Ф. Математика з 
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2008. 278 с. 

2. Жалдак М. І., Триус Ю. В. Основи теорії і методів оптимізації : 
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СТВОРЕННЯ КРЕАТИВНОГО ПОЛЯ  ДЛЯ СТУДЕНТІВ-
ПІАНІСТІВ У МЕТОДИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ПРАКТИКИ 
Казарцева Т. С. 

Івано-Франківський фаховий музичний коледж імені Дениса 
Січинського 

м. Івано-Франківськ, Україна 
 

Ефективно і послідовно вводити особистість у художньо-
естетичний простір культури, формувати її світоглядні уявлення, 
ціннісні орієнтації та індивідуально-творчі здібності, пізнаючи 
безмежний світ музичного мистецтва, найбільш повно 
реалізується під час навчання у спеціалізованих позашкільних 
закладах, діяльність яких з кожним роком набуває все більш 
різнобічного, комплексного характеру. 

Саме ці заклади покликані забезпечувати здійснення 
державних гарантій художньо-естетичного виховання дітей та 
молоді через доступність надбань вітчизняної і світової художньої 
культури, створювати комфортні умови для здобуття системних 
знань, умінь та навичок у галузі музичного мистецтва, сприяти 
активізації творчого потенціалу і професійному самовизначенню 
кожного суб’єкта навчання. 

Опрацювання наукових джерел та проведений аналіз 
реального стану педагогічної практики свідчать про загострення 
суперечностей між зростаючими вимогами до якості мистецької 
освіти та усталеною методикою фортепіанної підготовки. 
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Поширеним залишається формальне проходження навчально-
виконавського репертуару, недостатня увага приділяється 
розвитку фантазії та уяви, самостійності мислення, формуванню 
ціннісних орієнтацій та особистісного ставлення до музичних 
явищ, а в даному випадку – це залучення вольових механізмів 
для вирішення виконавсько-методичних завдань, активізації 
потенційних творчих можливостей кожного суб’єкта навчання 
(студент-практикант – учень школи педагогічної практики), 
забезпечення готовності до участі у культурно-мистецькому житті 
суспільства. 

Варто увиразнити, що досягнення нової якості музично-
виконавської підготовки майбутнього «вчителя музики» 
(Г. Нейгауз) значною мірою залежить від єдності змістового та 
процесуального компонентів освітньої системи: мети, методів та 
засобів педагогічного впливу, що відповідали б сучасним науково-
теоретичним засадам та забезпечили б спрямованість цього 
процесу на всебічний художньо-творчий розвиток студентів- 
піаністів. 

Педагогічна практика, як важливий і невід’ємний компонент 
процесу професійної підготовки, виступає одночасно як важливий 
критерій, засіб і форма ефективного індивідуально-професійного 
зростання майбутнього педагога-музиканта в системі музичної 
освіти. Важливо з’ясувати умови організації педагогічної практики, 
коли необхідність самоорганізації практичної діяльності як основи 
творчого, інноваційного підходу студента-практиканта до 
здійснення своїх професійних обов’язків, слугувала б одним з 
основних засобів розвитку виконавсько-методичної самостійності 
майбутнього висококваліфікованого фахівця. 

Педагогічна практика, що є сполучною ланкою між 
теоретичним навчанням студента і його майбутньою самостійною 
роботою в галузі початкової музичної освіти, покликана 
здійснювати підготовку до діяльності  викладача, вихователя, 
керівника, методиста, оснащеного комплексом педагогічних умінь 
і навичок. 

Отже, основою керівництва педагогічною практикою 
повинна виступати науково обґрунтована концепція поетапного 
розвитку творчої самостійності студентів у процесі професійної 
підготовки до методичного семінару-практикуму. 

Зазначимо, у процесі педагогічної практики та умовах, що 
дозволяють студентам відчути специфіку праці викладача, 
відбувається перевірка знань з теоретичної підготовки, їх 
трансформація в практичні дії, зростає рівень самостійно-творчої 
роботи. 
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Практична діяльність студента-піаніста в період 
проходження педагогічної та концертмейстерської практик 
представляє міні-модель майбутньої роботи викладача-
професіонала. Отже, підкреслимо основні вимоги: психолого-
педагогічне вивчення учнів, планування роботи, підбір навчальних 
програм, проведення занять, організація концертів у ДМШ і за її 
межами, спілкування з батьками, підтримка зв’язку з іншими 
викладачами, адміністрацією школи. 

Актуалізуючи теоретичні знання, студенти опановують 
методику вивчення дитячого колективу, окремих учнів, знаходять 
індивідуальний підхід до кожного учня, а також виробляють 
необхідні для практичної роботи методи й прийоми. Крім того, у 
конкретних умовах розвивають педагогічну активність, професійні 
здібності, інтереси, кругозір, виховують постійну потребу 
самостійно знаходити необхідні теоретичні відомості, засвоюють 
передовий практичний досвід, здобувають досвід прогнозування 
ходу навчально-виховного процесу, відшукують оптимальне 
рішення різноманітних завдань керування процесом навчання. 

Під час занять педагогічної практики, переборюючи 
труднощі, студент набуває впевненості у своїх теоретичних і 
практичних знаннях та навичках, здобуваючи нові вміння, а також 
почуття відповідальності та можливість грамотно оцінювати 
результати навчання учнів. 

Заключний етап педагогічної практики – підведення 
підсумків, аналіз і з’ясування причин успіхів, невдач студента. 
Професійне керівництво викладача-консультанта, вивчення 
студентом спеціальної методичної літератури, досвіду інших 
викладачів, звичайно, допитливість, активність і самостійність – 
все це складові компоненти успішної педагогічної практики та 
музично-педагогічної діяльності в ДМШ. Тому так необхідна 
організація навчання творчості, створення ефективних методик 
розвитку творчого мислення, творчих здібностей, творчого 
потенціалу, індивідуальних здібностей, унікальних рис особистості 
й формування на цій основі індивідуального педагогічного стилю 
діяльності, неповторної педагогічної технології. 

Означимо основні завдання в організації і проведенні 
методичного семінару-практикуму для студентів-практикантів IV 
курсу фортепіанного відділу за темою «Створення креативного 
поля для студентів-піаністів у методичному забезпеченні 
педагогічної практики», використовуючи педагогічну технологію 
створення «ситуації успіху». 

Формування і розвиток педагогічних здібностей на 
гуманістичних принципах музичної освіти (індивідуально-
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диференційований підхід); формування усвідомлених переконань 
активної участі студента-практиканта в структурі навчально-
виховного процесу – школа педагогічної практики, 
концертмейстерська практика. 

Методи стимулювання художньо-пізнавальної і виконавської 
активності студентів-практикантів в процесі проходження ПП, як 
от: вивчення ПР учнів; актуалізація опорних знань з дисципліни 
«Методика навчання гри на фортепіано», «Основи педагогіки та 
психології»; виконання тестових завдань, оформлення міні-
рефератів з означеної методичної теми; художньо-педагогічний 
аналіз музичних творів з ПР учня, з концертмейстерської 
практики; робота з табличками. 

Ведення навчально-методичної документації: обговорення 
типового плану характеристики учня ШПП; вибір педагогічного 
репертуару згідно психолого-педагогічної характеристики та 
музичних здібностей учня, заповнення журналу, індивідуального 
плану учня, запис домашніх завдань у щоденнику. 

Ознайомлення студента-практиканта з етапами 
педагогічного спостереження на основі музично-педагогічного 
діагнозу учнів ШПП, картки самовдосконалення, взаємоконтролю. 

Інструктаж студента-практиканта щодо активної участі в 
обговоренні виступів учнів ШПП в академконцертах (застосування 
методичних принципів музично-педагогічного діагнозу), а також – 
аналіз та обговорення відвіданого тематичного відкритого уроку. 

Такий підхід уможливить педагогічне керівництво (за умов 
індивідуально-диференційованого підходу студент-учень), щодо 
вимог проведення відкритого тематичного уроку з педагогічної 
практики, а саме: організаційні питання; рекомендації для 
опрацювання допоміжної методичної літератури; набуття і 
розвиток навиків творчих форм навчання гри на фортепіано, 
психолого-педагогічна проблема виховання сценічної витримки 
учня. Самостійне вирішення проблеми педагогічної імпровізації в 
проведенні відкритого тематичного уроку. Науково-методичне 
обґрунтування плану-конспекту відкритого тематичного уроку. 
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Кільчинська О. Г. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Хващевська О. О. 

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

 
Освіта XXI століття – це освіта для людини. Її стрижень – 

розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної 
особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє 
критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, 
використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання 
проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї  
країни [4].  

Конституція України визначає життя і здоров’я людини 
одним із найвищих соціальних цінностей [2]. Тому держава 
зобов’язана забезпечити якнайповнішу реалізацію цих цінностей і 
за цих умов вирішити завдання виховання здорового покоління, 
від чого значною мірою залежить фізичний, інтелектуальний і 
духовний розвиток суспільства. 

Проблема збереження і зміцнення здоров’я населення, а 
особливо дітей, залишається однією з найбільш актуальних у 
сьогоденні. Одним із основних завдань закладу загальної 
середньої освіти є збереження і зміцнення морального, фізичного 
і психічного здоров’я вихованців; виховання школяра як 
громадянина України, національно свідомої, вільної, 
демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, 
здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні 
рішення у різноманітних життєвих ситуаціях [4].  

У роботах вчених (Ю. Змановський, В. Колбанов, А. Лаптев, 
Ю. Науменко, О. Хухлаєва) відображені шляхи вдосконалення 
освітнього процесу з метою збереження та зміцнення здоров’я 
дітей та підлітків; розроблені здоров’язберегаючі технології для 
роботи з учнями (Г. Зайцев, Л. Кравцова, Л. Татарникова та ін.), 
викладено сучасні теоретико-методологічні підходи до 
формування здорового способу життя школярів  
(С. Омельченко) [5, с. 6]. 

Науковці під здоров’язбережувальними технологіями 
пропонують розуміти: 
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− сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність 
стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та 
виховання); 

− оптимальну організацію навчального процесу (відповідно 
до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних 
норм); 

− повноцінний та раціонально організований руховий 
режим. 

Отже, поняття «здоров’язбережувальні технології» об’єднує 
в собі всі напрями діяльності закладу загальної середньої освіти 
щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів. 

Аналіз класифікацій існуючих здоров’язбережувальних 
технологій дає можливість виокремити такі їх типи: 
здоров’язбережувальні – технології, що створюють безпечні 
умови для перебування, навчання та праці в школі та ті, що 
вирішують завдання раціональної організації виховного процесу (з 
урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та 
гігієнічних норм, відповідність навчального та фізичного 
навантажень можливостям дитини); оздоровчі – технології, 
спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного здоров’я 
учнів, підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я: фізична 
підготовка, фізіотерапія, аромотерапія, загартування, гімнастика, 
масаж, фітотерапія, музична терапія; технології навчання 
здоров’ю – гігієнічне навчання, формування життєвих навичок, 
профілактика травматизму та зловживання психоактивними 
речовинами, статеве виховання; виховання культури здоров’я – 
виховання в учнів особистих якостей, які сприяють збереженню та 
зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про здоров’я, як 
цінність, посиленню мотивації на ведення здорового способу 
життя, підвищенню відповідальності за особисте здоров’я, 
здоров’я родини. 

Зазначимо, що найбільш уживанішою вважається така 
класифікація: здоров’язбережувальні технології, які здійснюються 
при пасивній активності учнів (аудіовізуальні методи, фітотерапія, 
офтальмотренажери, музикотерапія, хромотерапія тощо); 
технології фізичної активності учнів (різні види гімнастики, методи 
інтерактивного навчання, імаготерапія, образно-рольова 
драматизація, казкотерапія тощо). 

Отже, діяльність учителя на кожному уроці повинна бути 
орієнтована на формування в дітей стійкої позиції, що передбачає 
визначення цінності здоров’я, почуття відповідальності за 
збереження й зміцнення власного здоров’я, поглиблення знань, 
умінь та навичок, пов’язаних з усіма складовими здоров’я 
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(фізична, соціальна, психічна, духовна). Формування в учнів 
компетентного ставлення до власного здоров’я неможливе без 
реалізації всіх складових здоров’я. 

Фізична складова здоров’я – це правильне функціонування 
всіх систем організму, позитивне ставлення до свого здоров’я, 
прагнення фізичної досконалості й загальної фізичної 
працездатності, загартованість організму, додержання 
раціонального режиму дня, харчування, виконання вимог 
особистісної гігієни [3, с. 462]. Реалізація фізичної складової 
здійснюється через:  ранкову гімнастику, фізкультхвилинки, 
рухливі ігри, фізкультпаузи; контроль та самоконтроль за 
правильною поставою під час письма, читання, ходіння тощо 
(зміна діяльності); використання вправ щодо профілактики 
сколіозу, запобіганню гіподинамії; виконання дихальних вправ; 
виконання гімнастики для очей, точковий самомасаж біологічно 
активних точок обличчя й голови  (концентрація уваги, зняття 
втоми); навчання використанню народних засобів оздоровлення 
та профілактики захворювань; знання свого особистого рівня 
здоров’я; навчання правильному та регулярному чищенню зубів; 
навчання щодо дотримання режиму навчання, харчування, праці, 
відпочинку; навчання культурі споживання їжі. 

Соціальна складова – це передусім сформована чітка 
громадянська відповідальність за виконанням соціальних ролей, 
позитивно спрямована комуникатівність, високий рівень 
соціалізації та соціального статусу у колективі, доброзичливе 
ставлення до людей, самоствердження, самовиховання [3, с. 462]. 
Реалізація соціальної складової здійснюється через: 
використання засобів, які сприяють інтересу до навчального 
матеріалу; створення умов для самовираження учнів; 
стимулювання аргументації відповідей; заохочування ініціативи 
учнів; розвиток інтуїції, творчої уяви учнів; зосередження уваги на 
якості мовлення; демонстрацію правильного мовлення; своєчасне 
закінчення уроку; використання на уроці засобів: 
диференційованого, проблемного, діалогового, рефлексивного 
навчання та колективної розумової діяльності;  використання 
зв’язків з іншими предметами; використання матеріалу з інших 
сфер життєдіяльності; використання дидактичного матеріалу; 
надання різнорівневих домашніх завдань; ініціацію різноманітних 
видів діяльності; здійснення взаємоконтролю; навчання 
дотриманню правил спілкування в класі, в громадських місцях, 
їдальні, громадському транспорті; навчання вмінню уникати 
конфліктні ситуації за алгоритмом «Стій! Подумай! Прийми 
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рішення!»; навчання гуманному ставленню до людей з фізичними 
вадами. 

Психічна складова – відповідність когнітивної діяльності 
календарному віку, розвиненість довільних психічних процесів, 
наявність саморегуляції, позитивних емоцій, відсутність 
акцентуацій характеру і шкидливих звичок [3, с. 462]. Реалізація 
психічної складової здійснюється за допомогою: створення 
сприятливого психологічного клімату на уроці; дотримання 
позитивного мислення; демонстрації ненасильницьких засобів 
навчання; навчання вмінню керувати своїми емоціями, почуттями; 
навчання підтриманню в собі впевненості у своїх можливостях, 
задатках; здійснення самооцінки, самоконтролю; здатність 
аналізувати наслідки дій шкідливих звичок тощо; навчання вмінню 
відмовлятися від пропозицій, які шкідливі для здоров’я; навчання 
вмінню приймати самостійно рішення в різних ситуаціях; навчання 
підтримувати дружні стосунки з усіма учнями класу; 
музикотерапію; кольоротерапію. 

Духовна складова – пріоритетність загальнолюдських 
цінностей; наявність позитивного ідеалу, що відповідає 
національним і духовним традиціям, працьовитість, 
доброзичлівисть, почуття прекрасного в житті, природі,  
мистецтві [3, с. 462]. Духовна складова, на наш погляд, може бути 
реалізована наступним чином: навчання доброзичливому 
ставленню до товаришів у класі, до учнів школи, до дорослих; 
навчання відповідальності за власні дії та вчинки; вироблення 
навичок самообслуговування; навчання висловлювати свої 
погляди щодо здорового способу життя; навчання здатності 
бачити й сприймати прекрасне в житті, природі, мистецтві, 
літературі; навчання вмінню розрізняти зло і добро, духовне і 
бездуховне, долати  прояви зла в собі; навчання усвідомленню 
смисложиттєвих цінностей (гуманістичних, феліцитологічних, 
валеологічних, духовних тощо). 

Отже, здоров’язбережувальні технології є організованою 
системою оздоровчих заходів, що спрямовані на створення 
безпечних та сприятливих умов для повноцінної участі учнів 
початкових класів у освітньому процесі. Здоров’язбережувальні 
технології є єдиною системою організаційних форм навчання, 
головною метою яких є збереження та зміцнення здоров’я 
особистості дитини. 
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ВАЖЛИВІСТЬ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
СТУДЕНТАМИ З ДИСЦИПЛІНИ «РЕЛЕЙНИЙ ЗАХИСТ 

ЕЛЕКТРИЧИХ СИСТЕМ» 
Клочкова О. О. 

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

 
У сучасних умовах, в умовах ринкової трансформації 

енергетики України незмірно зростає значення формування 
гармонійно розвинутої, суспільно активної людини, посилення 
виховної функції вищої школи. У зв’язку з цим потрібно 
прищеплювати майбутнім фахівцям навички і уміння творчого 
застосування методів пізнання в реалізації програм енергетичного 
та соціального розвитку. 

Сьогодні завдання не тільки у тому, щоб дати молодому 
фахівцю знання, а в тому, щоб сформувати потребу в них, 
виховати прагнення до їх постійного оновлення, власного 
удосконалення. 

Життям доведено, що тільки ті знання, які студент здобув 
самостійно, завдяки власному досвіду, думці і дії, будуть 
насправді міцні. За даними ЮНЕСКО в процесі викладання 
навчального матеріалу засвоюється тільки 15% інформації, що 
сприймається на слух, 65% – слух і зір. Якщо матеріал 
опрацьовується самостійно, індивідуально виконуються завдання,  
то засвоюється не менше 90% інформації. Саме тому вища школа 
поступово, але неухильно переходить від передачі інформації до 
керівництва навчально-пізнавальною діяльністю, формування у 
студентів навичок самостійної творчої роботи. 

Позааудиторна самостійна робота студентів з дисципліни 
«Релейний захист електричних систем» нерозривно пов’язана з 
самостійною роботою студентів під керівництвом викладача. 
Продовженням навчання самостійно працювати на заняттях під 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/2712/
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керівництвом викладача є різні за ступенем розвитку пізнавальної 
діяльності домашні самостійні завдання. 

Першим видом самостійної роботи, який варто опанувати 
студенту, є нагромадження фактичних знань з дисципліни, що 
вивчається. Найбільш часто це відбувається шляхом вивчення 
спеціальної літератури з метою вилучення знань, але можуть бути 
використані й інші види самостійної роботи залежно від характеру 
дисципліни, наприклад, розв’язання задач, виконання 
лабораторних робіт тощо. Другий вид самостійної роботи 
студентів – одержання наукової інформації про дисципліну через 
перегляд першоджерел, критичної і довідкової літератури. Третій 
– підготовка до інтерпретації наукового матеріалу шляхом його 
відбору, аналізу, організація виступів на семінарі.  

Завдання для самостійної роботи спрямовані на 

− засвоєння нових знань (теоретичне); 

− формування  навичок і вмінь (емпіричне); 

− застосування знань, вмінь і навичок (практичне); 

− узагальнення і систематизацію (узагальнююче); 

− підготовку до засвоєння нових знань (підготовче, 
пропедевтичне); 

− проєктивне завдання для самостійного виконання. 
Різноманітність форм завдань, їх особисте сприйняття дозволяє 
суттєво активізувати самостійну роботу студентів. У нашому 
дослідженні ми використовували різні за формою і змістом 
завдання для самостійної роботи студентів. 

Робота над узагальнюючими конспектами – це творчість 
студентів особливого роду. Студенти самостійно, з урахуванням 
власних можливостей і здібностей знаходять, удосконалюють і 
доводять до рівня раціональних автоматизованих навичок 
операційно-процедурний бік пізнавальних процесів. Вони вчаться 
осмислювати логічну структуру матеріалу, виокремлювати 
головне, групувати і класифікувати наукові поняття, узагальнене 
розуміння розділу, теми і, нарешті, всього матеріалу.  

Завдання, пов’язані з роботою над книгою і іншими 
джерелами інформації дозволяють навчитися здійснювати пошук 
необхідних джерел інформації, виробити уміння орієнтуватися в 
системі пошуку, вміння вибирати найбільш раціональну схему 
пошуку інформації, набути навичок використання додаткових 
джерел, інформаційних і бібліографічних матеріалів. 

Для підвищення ефективності навчання актуальним нині 
стає використання електронних підручників, які доповнюють 
традиційні форми навчання також проведення відкритих занять, 
участь у науково-дослідницьких конференціях, тренінгових 
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програмах, на яких поширюється педагогічний досвід по підготовці 
молодших бакалаврів. 

 
 

МІФОЛОГІЗАЦІЯ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 
ІМІДЖЕЛОГІЇ 

Коркішко А. В. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Моторіна Д. А 

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

 
Іміджелогія – одна з найновіших областей сучасного 

наукового дослідження, адже виникнення її пов’язано з певними 
суспільними процесами, спричиненими розвитком суспільної, 
економічної та політичної царини. Оскільки емпіричний матеріал 
сьогодення декілька попереджає вищезгадані процеси, виникають 
питання, які становлять проблематику й актуальність даної 
роботи. Іміджелогія – мультидисциплінарна галузь, що спирається 
на роботи діячів напрямків філософії, політології, соціології, 
психології, ряду математичних та гуманітарних дисциплін. Раніше 
дана категорія позиціювалася зі сторони маніпулятивного 
викривлення реальності та пояснювалася специфічним 
інструментарієм, архетипічною основою. І для того, щоб розуміти 
напрямок розвитку іміджелогії в близькому майбутньому, слід 
проаналізувати підвалини категорій, відведені для лідерів ролі, 
простежити архетипи, і необхідною для окремого висвітлення 
стала міфологізація. 

Іміджелогія є предметом розгляду багатьох відомих 
науковців, а саме В. Шепеля, Г. Почепцова, А. Панасюка: вони 
працювали над низкою теоретичних і практичних розробок. 
Українські дослідники, зокрема А. Холод, Ю. Палеха, 
Т. Хомуленко, О. Скорина, працювали над правильним підбором 
стилю одягу, аксесуарів, правилами етикету, вмінням розробки і 
подання ораторського твору, проведення переговорів, 
мистецтвом спілкування та іншими важливими складовими іміджу. 
Л. Хавкіна ж докладно проаналізувала цілісне уявлення про 
категорію іміджу в системі прикладних соціокомунікативних 
технологій, Г. Бедренко прослідкувала еволюцію даного 
феномену. Саме її розробками ми і керувалися під час вивчення 
проблем і питань міфологізації. 
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Функція та інструмент міфологізації властиві людству у 
феномені свідомості, адже міф може виступати онтологічним 
пластом будь-якого світогляду [3]. В історії ми спостерігаємо 
приклади підведення героя до того або іншого міфологічного 
дійства, наділяючи останнього ідеальними рисами, таким чином 
виокремлюючи лідера, здатного підкорити, «властвувати», 
надихати, такого, щоб хотілося наслідувати. «Міфологічний імідж» 
вдається за умови припускання опущення питання перевірки 
відповідності безпосередній дійсності: тут міф є умовою й 
конструктором, константою, що зупиняє час, бо «усі це знають і 
так думають» [1]. 

Види міфів:  

− стародавні міфи (оповідають про створення світу, націй 
тощо);  

− міфологеми (народні казки, притчі);  

− історичні міфи (переказ певних історичних подій);  

− політичні (ідеологічно-державні) міфи;  

− групові (родинні) міфи;  

− особисті міфи (індивідуального характеру) [2]. 
Міф базується на визначеному певному архетипі, що у свою 

чергу має за рушійну силу підняття величезної хвилі ідентифікації 
маси із носієм іміджу. 

Теоретиком даного явища, основоположником теорії 
архетипів став творець аналітичної психології – К. Юнг. На його 
думку, певні «першопереживання» і «першообрази» коріняться у 
«колективному несвідомому», у спадкових можливостях уявлення, 
пам’яті, образності, природі мистецтва, релігії, міфології. Тобто 
міф, як інструмент архетипу, можна розглядати у колі наступних 
близьких понять: казка, притча, легенда, символ, сакральна 
оповідь тощо. «Сучасний» міф несе у своєму понятті набір 
«навіяних» ідей згідно з реаліями сучасної цифрової комунікації, 
проте змінні не впливають на суть і мету: створення викривленої 
картини світу і маніпулювання [3]. С. Благодєтєлєва-Вовк, 
українська дослідниця та вчена, називає декілька сценаріїв, які з 
давніх часів використовуються багатьма інститутами при 
маніпулюванні свідомістю в контексті іміджетворення:  

− «я кращий, і це не потребує доказів»;  

− «порівняння на користь кращого»;  

− «вибір кращого з-поміж гіршого» [4]. 
Певному міфу відповідає характерна поведінка героя, його 

риси та передбачуваність. Наприклад, Мухаммед, Конфуцій, 
Мойсей, Мартін Лютер, Чингісхан, Васко да Гама. Щодо героїчних 
ролей, тут широко відомі: Геракл, Мати Тереза, Прометей, наш 
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український Кожум’яка тощо. Усім їм притаманні риси, які разюче 
вирізняють від інших образів: боротьба проти зла, за ідею; 
служіння або здійснення подвигів; впевненість та обирання тільки 
правильного шляху, виходу із ситуації; піднесення через 
будування власної кар’єри, ситуації успіху. 

В контексті іміджелогії слід вирізняти чоловічі та жіночі 
архетипи. Маскулінні представлені наступними:  

− Простодушний – оптимістичний, але не повністю 
самостійний архетип. 

− Сирота – гарний хлопець, що може навчити оточуючих 
життєвої мудрості; емпат, реаліст.  

− Герой – досягання цілей, долання перешкод – його 
прерогатива.  

− Альтруїст – пристосовується до ситуації заради 
допомоги іншим.  

− Шукач – мандрівник, що покидає відоме заради 
невідомого.  

− Бунтар – прокладає шлях новизні, руйнуючи постулати.  

− Коханець – розвиває почуття, емоції; допоможе знайти 
щастя.  

− Творець – влаштовує та реалізує власні проєкти; 
заохочує до креаторства. 

− Правитель – надихає до осмисленого та серйозного 
ставлення до життя.  

− Маг – вчений, що зацікавлений у змінах власного життя. 

− Мудрець – досліджує істину, яка допоможе стати 
вільним. 

− Блазень – отримує задоволення від життя й перетворює 
роботу на веселощі.  

Фемінінні архетипи, згідно з дослідженням Г. Бедренко, 
мають відсилання до культури давніх греків:  

− Деметра – мати, що може бути і милосердною, і 
жахливою. 

− Кора-Персефона – господарка у Підземному царстві, 
юна діва, жертва. 

− Афіна – неприступна стратег і тактик.  

− Артеміда – діва-мисливиця, суперниця чоловіків.  

− Афродіта – муза краси та кохання для поціновувачів 
мистецтва. 

− Гера – світська жінка, віддана та ревнива дружина. 

− Гестія – її вибір – самотність на користь Смислу. 
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− Геката – ворожка, чиї чари торкаються бажань; 
посередниця, сваха [2]. 

З проведеної роботи, а саме аналізу ролей, категорій міфу і 
розгляду ряду архетипів випливають наступні рекомендації 
стосовно іміджмейкінгу: обираючи ту чи іншу «легенду», слід 
користуватися науковими обґрунтуваннями та викликами 
сучасного інформаційного простору, тобто формувати правильний 
зовнішній образ (регламентований одяг, мейкап, аксесуари), 
репутацію (нормативно-етичний аспект вчинків), культуру 
спілкування (ведення телефонної розмови, відточення 
ораторських навичок і мистецтва переговорів). Останнє набуло 
особливого значення через зростання популярності та 
необхідності володіння на високому рівні засобами цифрової 
комунікації та поставлення питання щодо ефективного обміну 
повідомленнями. Створити «легенду» і підтримувати її у 
дистанційному форматі і легко, і складно водночас. Міфологізація 
має дію на аудиторію на підсвідомому рівні й мета міфу – 
активувати представлення про об’єкт у вигідному для іміджу світлі 
задля задоволення психологічних цілей. 

Література 
1. Хавкіна Л. Іміджелогія в журналістському вимірі : засади рецепції та 

викладання. URL: https://periodicals.karazin.ua/issuesedu/article/download/8841/8363/ 
(дата звернення: 14.04.2021). 

2. Хавкіна Л. ІМІДЖЕЛОГІЯ. Навчально-методичний посібник для 
студентів зі спеціальності «Журналістика». URL: 
http://www.kafedrajourn.org.ua/files/2016-12-07_16-08-48.doc (дата звернення: 
14.04.2021). 

3. Скалацька О. Іміджелогія в контексті сучасного наукового дискурсу: 
філософський аспект. Одеський інститут фінансів УДУЕІФ. URL: 
https://periodicals.karazin.ua/thcphs/article/download/2170/1914/ (дата звернення: 
13.04.2021). 

4. Благодєтєлєва-Вовк С. Матеріали автора блогу. URL: 
https://texty.org.ua/author/bloh-svitlana-blahodyetyelyeva-vovk/ (дата звернення: 
14.04.2021). 
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ім. Б. М. Лятошинського» 
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Загальновідомо, що музика апелює у першу чергу до 

емоційної сфери, тобто до безсвідомого, примушуючи людину 

https://periodicals.karazin.ua/issuesedu/article/download/8841/8363/
http://www.kafedrajourn.org.ua/files/2016-12-07_16-08-48.doc
https://periodicals.karazin.ua/thcphs/article/download/2170/1914/
https://texty.org.ua/author/bloh-svitlana-blahodyetyelyeva-vovk/
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уявно переміщуватися з реального світу в область позачасових 
вічних категорій. 

Музична сфера утворює відносно до реального життя 
деякий «паралельний світ». Ми розуміємо, що думка, яка 
виражена засобами музики, служить лише умовним, образно – 
символічним аналогом думки реальної. 

Емоція є головним змістом музичного твору. Але не єдиним! 
Музика не зводиться лише до емоцій, а стає чимось значно 
більшим, ніж просто зображенням або втіленням емоції. Ми 
сприймаємо та переживаємо музику як деякий складний 
інтелектуальний процес, у якому емоції щільно перетинаються з 
розумовими операціями; чуттєвість, що помножена на 
раціональність. Емоції стають інтелектуалізованими, а думки – 
емоційно вираженими. Чуттєве досягає раціональної чіткості, а 
раціональне переконує своїм емоційно-образним виявом. 

Усіляка творча діяльність дарує «осяяння», тобто 
несподівані та позасвідомі рішення. Музичні фантазії, уявлення 
непідокрені раціональному розрахунку, вони з’являються 
спонтанно. У таких випадках свідомість виконує контролюючи 
функції. Таке «розділення праці» між позасвідомим та свідомістю 
лежить в основі творчого процесу – виконавського та 
педагогічного. 

Не зменшуючи ролі безпоседеньо-емоційного у діяльності 
музиканта не можна ігнорувати роль свідомості, раціонального 
початку у засвоєнні професійних знань та придбанні 
виконавського і педагогічного досвіду. 

Будь-яка діяльність, що пов’язана з музикою, здійснюється у 
єдності та взаємодії позасвідомого та свідомого, емоційного та 
раціонального. Мета цього дослідження – саме останнє.  

Якщо процес творчості – виконавський або педагогічний – 
пов’язаний зі «сплесками осяяння» (які базуються насправді на 
знаннях і досвіді), то процес навчання неможливий без активної 
свідомої діяльності. 

Свідомість за своєю природою аналітична, тому одним з 
головних завдань педагога є розвиток аналітичного мислення 
учня. 

Професійні заняття музикою неминуче «заручені» з 
раціоналізацією: оволодіння технікою, побудова форми твору, 
запам’ятовування великого обсягу музичного матеріалу, 
організація навчального часу і т.п. 

Виконання імтаційної поліфонії епохи бароко можливо 
тільки при активному, постійному контролі свідомості. 
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Виконавська побудова сонатної форми потребує великої 
інтелектуальної напруги та суворого розрахунку. 

А в питаннях розвитку техніки піаніста на початку ХХ 
століття був здійснений великий крок убік беззастережного 
раціоналізму. Склалася теорія так званої «психотехніки», 
апологетом якої став італійський піаніст – віртуоз і педагог 
Феруччо Бузоні.  

В основі цієї теорії лежить найбільш доцільна методика 
роботи піаніста над подоланням технічних труднощів, суть якої 
зводиться до напруженої роботи свідомості та аналізу: аналізу 
тексту (технічні угрупування),аналізу причин технічних 
незручностей та вибору способів їх подолання. Девізом цього 
напрямку у фортепіанній педагогіці стає «зарозуміле 
усвідомлення цілі». 

Сучасна прогресивна фортепіанна педагогіка висуває 
роботу свідомості на перше місце. Методичні праці Г. Нейгауза, 
Г. Когана, Е. Лібермана навіть назвами глав ілюструють 
приоритет свідомості: «Робота над технікою – розумовий процес», 
«Спрямованість уваги на ціль – перша умова успіху в роботі», 
«Зосередженість та розподіл уваги в процесі роботи» та ін. 

Рішення художніх завдань також потребують від виконавця 
свідомого підходу. Переконлива художня інтерпретація 
неможлива без урахування стилістичних особливостей музичної 
мови композитора та його епохи, без кропіткого аналізу 
текстологічних засобів виразності, на яких базуються виконавські 
рішення. Неможливо також будувати форму твору, якщо не 
проаналізувати гармонічний план, фактурні «підказки», низку 
кульмінацій з виявленням головної, отже, її готують саме дрібні 
кульмінації. 

Аплікатура. Роботу над її художньою та технічною 
доцільністю, зручністю важко переоцінити. «Аплікатура – це все!» 
– улюблене мовлення Ф. Шопена-педагога. Перегляд 
редакторської аплікатури або проставлення своєї потребує 
розумової напруги. Недостатньо підібрати аплікатуру методом 
виконавських спроб – треба ще проаналізувати всі правила та 
виключення, знайти аналогічні місця, секвентні повтори і т.п. 
Такому аналітичному підходу до аплікатурного редагування 
необхідно навчити студента. Н. Перельман написав у книжці «В 
классе рояля» : «В моих занятиях с учениками бывают 
«моноуроки» – «педальные», «гармонические», 
«полифонические», «текстологические», «аппликатурные»; даже 
«аппликатурный», казалось бы скучный урок, когда единственным 
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атрибутом вдохновения является карандаш, служит той цели, что 
нужно слушать, слышать, думать, анализировать и понять».  

Вся робота викладача зі студентом на уроках з фаху – це 
приклад та «прообраз» його майбутньої педагогічної роботи. 
Саме викладач з фаху і консультант з педагогічної практики 
повинні озброїти студента багажем професійних знань, які той 
буде використовувати із розумінням та цілком свідомо. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  НА 

ЗАНЯТТЯХ З ОСНОВ ОХОРОНИ ПРАЦІ 
Леонтьєва І. Є. 

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

 
Головним призначенням системи фахової передвищої 

освіти є підготовка якісних робітничих кадрів, які б відповідали 
сучасним вимогам та могли вирішувати складні виробничі 
завдання, успішно конкуруючи на ринку праці. 

Щоб підготувати такого працівника потрібно: по-перше, 
впроваджувати у навчальний процес сучасні новітні виробничі 
технології; по-друге, вивчити ринок, знайти соціальних партнерів-
виробників для співпраці. 

Сучасний етап розвитку європейської та світової економіки 
характеризується використанням новітніх технологій та засобів 
виробництва, супроводжується гострою конкуренцією та високими 
вимогами до робітників. Тому, основними показниками рівня 
кваліфікації сучасного фахівця є професійна компетентність, яка 
дозволяє йому зрозуміти суть проблеми та визначати шляхи її 
практичного вирішення. 

Важливу роль у підготовці та вихованні кваліфікованого 
працівника відіграє рівень кваліфікації і майстерності  викладача, 
його вміння донести свої знання до кожного студента, володіючи 
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різноманітністю та гнучкістю методів навчання. Викладач повинен 
відчути себе господарем власної професійної справи, визначити її 
простір.  

Особливість сьогодення полягає в тому, що кожен викладач 
виконує функції інноватора, фахівця, який у щоденній праці 
впроваджує новітні ідеї, технології, методики навчання і 
виховання.  

Мета сучасного навчання полягає у розвитку гнучкого 
мислення студентів, а знання при цьому виступають умовою 
реалізації цієї мети. Обов’язковими умовами такого навчання є 
висока активність студентів у навчальному процесі, суб’єктивний 
досвід, створення на уроках проблемних ситуацій, тобто 
інтерактивне навчанням. 

Проблемні ситуації активізують студентів, спонукають 
замислитися над матеріалом, з яким вони працюють, розглядати 
факти з різних точок зору. Для обговорення викладач обирає 
важливу проблему, значущу для студентів, для їхнього 
сьогоднішнього життя, що викликає позитивні емоції. 

Здобуваючи фахову передвищу освіту, студент формує в 
процесі власного навчання систему знань, умінь і навичок, 
професійні, світоглядні, громадянські якості з урахуванням 
перспектив розвитку суспільства, науки, техніки, технологій, 
культури та мистецтва. 

Яким має бути сучасне заняття? За своєю метою, змістом, 
структурою і методами навчання воно має відповідати 
найновішим досягненням теорії та практики роботи в навчальному 
закладі фахової передвищої освіти. І тому, важливим освітнім 
завданням викладача є спрямування роботи на розумовий 
розвиток студентів, що забезпечуватиме формування їхніх 
творчих здібностей, здатність, уміння знаходити нові шляхи для 
розв’язування практичних завдань, творчо застосовувати набуті 
завдання у майбутньому.  

Якщо порівняти ефективність методів навчання щодо 
формування пізнавального інтересу, то досить ефективними є: 
бесіда, дискусія, демонстрація, «гра-змагання», рольові ігри, 
групова робота, проблемно-ігрові ситуації, урок-лекція, робота в 
групах, «мозковий штурм». 

Важливо відчувати, коли необхідно зняти в навчальній групі 
напруження цікавою розминкою або грою, а коли від цікавого, 
розважального моменту перейти до серйозної роботи. Для 
кожного викладача дуже важливо, щоб студенти, перш за все, 
сприймали його як викладача – людину, яка здатна 
співпрацювати. З цієї точки зору інтерактивні методи навчання 
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захоплюють студентів, пробуджують у них інтереси та мотивацію, 
навчають самостійно мислити. В своїй педагогічній практиці ми 
впроваджуємо фронтальну, індивідуальну і групову роботу. 

За фронтальної форми навчання вся група працює над 
одним завданням під безпосереднім контролем викладача. 
Робота йде єдиним темпом з рівномірним розподілом часу на всіх 
студентів. У цьому випадку надзвичайно складно забезпечити 
високу активність всіх студентів. 

Проблема виникає через те, що в довільно сформованих 
групах лише на основі вікової ознаки навчальні можливості 
студентів будуть неоднакові. Фронтальну роботу організовуємо, 
орієнтуючись на середній рівень: пристосовуємо теми роботи, 
обсяг і рівень складності навчального матеріалу. Студенти з 
низьким рівнем навчальних досягнень неспроможні сприйняти й 
осмислити матеріал у повному обсязі. Якщо знизити темп викладу 
навчального матеріалу, то це негайно позначиться на студентах з 
високим рівнем знань. 

За індивідуальної форми роботи кожен студент працює 
самостійно. Темп його роботи визначається ступенем 
цілеспрямованості, розвитку інтересів, він залежить від 
можливостей і підготовки студентів. Контакти з викладачем 
обмежені, нетривалі. Тому діяльність студентів з низьким рівнем 
знань приречена на невдачу. У них можуть бути прогалини в 
знаннях, недостатня сформованість умінь і навичок самостійної 
роботи. 

Усі недоліки фронтальної та індивідуальної форм ми вдало 
компенсуємо груповою роботою, яка формує здатність і потреби 
студентів до ділового спілкування. У ході такої роботи студенти з 
низьким рівнем знань мають змогу висловитися, не боячись 
припуститися помилки, поставити будь-які питання, відчути 
власну причетність до вирішення складних проблем. Для 
студентів з високим рівнем знань це не лише прекрасна нагода 
виявити свої здібності, а й виступити у ролі порадника, помічника. 

Така форма роботи, як вид навчальної діяльності учнів, є 
багатофункціональною і порівняно з іншими має наступні 
переваги: 

− за однаковий проміжок часу обсяг виконаної роботи 
набагато більший; 

− висока результативність у засвоєнні знань і формуванні 
вмінь; 

− виробляється вміння співпрацювати; 

− конкретизуються мотиви навчання; 
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− розвивається навчальна діяльність (планування, 
самоконтроль). 

При вивченні спеціальних предметів (основи охорони праці, 
охорона праці в галузі) використовуємо метод ігрової ситуації 
(метод проблемно-ігрової ситуації). Проблемна ситуація активізує 
пізнавальний інтерес, спрямовує розумову діяльність. Тут якраз 
виявляється вміння аналізувати, робити висновки, приймати 
відповідне рішення у нестандартних ситуаціях. Під час вивчення 
теми «Електробезпека» ми використовуємо рольові ігри. Вони 
дають можливість відтворити будь-яку ситуацію «у ролях». Кожен 
починає розуміти, що він не просто студент, який відповідає перед 
викладачем, а особа, яка має певні права, обов’язки та 
відповідальність у прийнятті рішення. Треба відмітити, що 
студенти вже дорослі і можуть «увійти» в образ, добре вивчити 
свої ролі.  

Із метою швидкого залучення студентів до роботи 
використовуємо гру «Пароль». Це дає можливість, наприклад, 
об’єднати організаційний момент уроку при вивченні теми 
«Надання першої допомоги». Привітавшись, не пропонуємо учням 
сісти за парти, а прохаємо кожного назвати, не повторюючись, 
ланцюжком, один за одним, суттєве для матеріалу цього заняття 
слово, назву травми. Ігри дають можливість зняти психологічний 
стрес, сприяють кращому засвоєнню матеріалу, розвивають 
швидкість мислення. 

Також у практичній діяльності використовуємо метод 
«мозкового штурму», який спонукає учасників виявити свою увагу 
та творчість і передбачає вільне висловлення думок усіх учасників 
та допомагає знаходити багато ідей і рішень. 

Поєднання плакатів, схем, таблиць, слайдів, діафільмів, 
кінофільмів, презентацій, макетів, відповідно до тем, які 
вивчаються, сприяє закріпленню нових знань. Тому на заняттях з 
основ охорони праці ілюструємо навчальний матеріал 
різноманітними наочними посібниками та зразками.  

Сутність нашого досвіду полягає у використанні різних 
форм і методів навчання та проведенні різних типів занять. На 
заняттях спеціальних дисциплін сприяємо «перетворенню» 
студента з пасивного споживача знань до їх активного творця, 
який вміє грамотно сформулювати проблеми, проаналізувати їх і 
запропонувати оптимальні шляхи та методи вирішення. 

Інтерактивні методи навчання моделюють майбутню 
професійну діяльність студентів, надають сенс практичному 
навчанню, мотивують тих, хто вчиться.  
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ЛЕПБУК ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ 
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УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
Ліпатова А. В. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
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Природу не можна застати неохайною і 

напівроздягненою, вона завжди прекрасна. 
Природа не терпить неточностей і  

не прощає помилок.  
Р. Емерсон 

Під час великого перенасичення пластиком, сміттям, що не 
перероблюється, батарейками та акумуляторами, що є майже в 
кожному гаджеті, – планета помирає. Глобальне потепління, 
забруднення повітря та водойм, вирубка лісів та, як наслідок, 
масова загибель тварин роблять неможливим життя людини на 
Землі.  

Задля того, щоб змінити ситуацію, що сталася на планеті, 
необхідно змінити мислення людини. Починати ці зміни варто з 
молодшого шкільного віку. Цей період є сензитивним для 
екологічного виховання, тому що початкова школа – це перша 
ланка на шляху становлення особистості майбутнього 
громадянина України; саме в цей момент дитина здатна бачити 
свою необхідність гармонійного співіснування з довкіллям.  Через 
це основним завданням учителя в цей віковий період є 
формування екологічної свідомості молодших школярів як 
сукупності певних поглядів, думок та емоцій, що відображають 
специфічний спосіб ставлення до природи, в основі якого лежить 
відповідне співвідношення конкретних потреб суспільства (групи, 
людини) та природних можливостей [7]. 

Необхідно усвідомлювати, що формування екологічної 
свідомості не відбувається на певному етапі розвитку дитини. Це 
постійний процес, участь в якому має брати сім’я, вихователі в 
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дитячому садочку, вчителі в школі, викладачі в університетах та 
багато різних інших людей, що оточують її впродовж життя.  У 
молодшому шкільному віці ставлення до навколишнього 
середовища стає інтенсивнішим, але ще недостатньо 
усвідомленим і узагальненим. У зв’язку з цим неабиякого 
значення набувають підходи до екологічного виховання, як було 
вказано вище, саме молодших школярів, які повинні бути 
спрямовані на формування в них екологічної свідомості, 
екологічних цінностей, вироблення вміння бачити, відчувати та 
усвідомлювати повноту явищ природи, виявляти активність та 
власну причетність до проблем довкілля. 

Проблему формування екологічної свідомості молодших 
школярів на сучасному етапі розвитку Нової української школи 
досліджують ряд учених: Л. Бортнікова [1], Л. Жаркова [2], 
В. Коваль [3], О. Котяй [4], Л. Крамар [5] та ін. 

Серед засобів формування екологічної свідомості 
молодших школярів учені називають наступні: екскурсія 
(Л. Бахарєва, Т. Богданець, Л. Боровська, О. Захлєбний), бесіда 
(О. Дідков, М. Чуприненко), гра (С. Дрязгунова, Л. Молодова, 
А. Сорокіна), проблемна ситуація (О. Лазебна), проєктна 
діяльність (Б. Андрійчук, Н. Данильченко, С. Лозинська, М. Проц) 
та ін. 

Інноваційним підходом до формування досліджуваного 
феномену є лепбук. Слід відмітити, що в наукових джерелах 
науковці по різному його трактують: як метод, засіб, інноваційну 
технологію. Лепбук активно увійшов у практику початкової школи, 
оскільки допомагає молодшому школяреві розвивати себе як 
творчу особистість, яка може нестандартно мислити, пропонувати 
і реалізовувати цікаві екологічні ідеї. Однак, як показав аналіз 
наукових джерел, згаданий вище підхід є недостатньо вивченим у 
наукових колах.   Саме це і сприяло вибору теми нашого 
дослідження «Лепбук як інноваційний підхід до формування 
екологічної свідомості особистості школяра в умовах Нової 
української школи». 

Мета дослідження: розкрити роль лепбуку як інноваційного 
підходу до формування екологічної свідомості молодшого 
школяра; предентувати власну модель лепбуку з метою 
формування досліджуваного феномену.  

Вивчення досвіду роботи вчителів початкової школи, 
спілкування з учителями-практиками дають можливість 
стверджувати, що організація колективної роботи з лепбуком у 
класі, а також самостійна робота вдома дозволяють навчити дітей 
ставити перед собою цілі і завдання, знаходити шляхи їх 
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вирішення та шукати і сортувати безліч інформації, що є в мережі 
інтернет. Саме для того, щоб  матеріал екологічного змісту краще 
запам’ятовувався, щоб дитина в подальшому житті змогла 
використати ці знання та мала бажання удосконалювати їх, 
доцільно використовувати лепбук.  

Лепбук – це саморобна паперова книжечка з кишеньками, 
дверцятами, віконцями, рухливими деталями, які дитина може 
діставати, перекладати, складати на власний розсуд. У ній 
збирається матеріал з певної теми. При цьому лепбук – це не 
просто виріб. Це прикінцевий етап самостійної дослідницької 
роботи, яку дитина виконала  під час знайомства з певною темою. 
Щоб заповнити його, дитині потрібно буде виконати певні 
завдання, провести спостереження, презентувати матеріал [6]. 

Ознайомившись та узагальнивши досвід роботи вчителів 
сучасної школи, ми розробили і пропонуємо нижче власний  
екологічний проєкт лепбуку «У світі природи» для учнів 1 класу. 

Нашим першим кроком у виготовленні лепбуку було 
визначення його теми та мети. Тож, мета лепбуку: організація 

діяльності учнів для сприймання, 
осмислення і запам’ятовування знань 
про рослини і тварини як частини 
живої природи, виховання 
бережливого ставлення до них. Ми 
вважаємо, що мета нашої роботи 
повністю відповідає обраній темі 

лепбуку.  
Наступним кроком було складання плану та розбиття його 

на підтеми. Для того, щоб лепбук був 
повноцінним та змістовним, а не 
просто книжкою з малюнками, 
необхідно спланувати, що саме має 
бути в ньому. Його зміст повинен 
творчо розкивати тему. 

У нашій роботі є такі цікаві 

підтеми як: загадки про різні пори 
року; прислів’я та приказки про 
природу; від чого сумує та радіє 
планета; пазли, завдання яких – 
скласти приховану тінь комахи; 
опорні схеми про пори року, а також 
картки з гучним гаслом «Бережи 
навколишній світ!».  
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Третім кроком виготовлення нашого проєкту стало 
створення макету. На цьому етапі необхідно було визначитися, як 
саме буде виглядати книжка, скільки в ній буде сторінок та якого 
формату вони будуть. У нашому випадку лепбук – це стандартна 
книжечка з двома розворотами, 
формату А3. 

Завершальним етапом нашої 
роботи було власне виготовлення 
та наповнення лепбуку. Це одне з 
най цікавіших та творчих завдань 
проєкту.  

Тож, після того як лепбук 
зроблено, можемо сказати що це дуже захоплююча діяльність як 
для вчителя, так і школярів. Коли повністю занурюєшся в 
завдання, шукаєш ідеї, інформацію, вчитися стає набагато 
цікавіше, тим більше, коли мова йде про таку важливу тему 
сьогодення. А нам, учителям, які спрямовані на НУШ, уже сьогодні 
треба навчитися усім новітнім технологіям, які допоможуть нам у 
майбутньому формувати екологічну компетентність молодших 
школярів.  

Підсумовуючи, хочемо сказати, що проблема екології на 
планеті Земля та в Україні, зокрема, стоїть дуже гостро; одним з 
шляхів її усунення є формування екологічної свідомості саме в 
молодшому шкільному віці. У період, коли інформаційне поле 
настільки велике та різноманітне, дуже важко долучити учня до 
навчання. На допомогу приходять інноваційні підходи, одним із 
яких є лепбук. Він допоможе, зацікавити учнів та зробити такий 
складний на перший погляд для дітей термін як «раціональне 
природокористування» простим та зрозумілим. Потрібно лише 
пам’ятати, що діти сьогодні – це майбутнє завтра, і тільки в наших 
руках, у руках учителів, зробити його кращим.  
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Проблема формування гендерної культури на сьогодні 

привертає увагу значної кількості дослідників у вітчизняній і 
зарубіжній педагогіці, бо сучасні вимоги індивідуального підходу 
до розвитку особистості не можуть ігнорувати гендерні 
особливості дитини. З’ясовано, що поняття «гендер» відображає 
ідею соціального конструювання розходжень між жінками і 
чоловіками, «культурний маркер» статі, що визначається 
соціокультурними уявленнями в суспільстві і його інститутах. 
Слово гендер все частіше використовують на підкреслення того, 
що багато розходжень між чоловіками і жінками створюються 
культурою, а слово стать, коли мається на увазі, що всі 
розбіжності є результатом біологічної статі. У сучасній науці під 
гендером розуміється соціально-психологічна стать людини, 
система міжособистісної взаємодії, за допомогою якої 
створюється, затверджується і відтворюється уявлення про 
чоловічу і жіночу категорії як базові соціальні поняття. Гендер 
конструюється через певну систему соціалізації, поділ праці та 
прийняті в суспільстві культурні норми, ролі і стереотипи.  

Визначено, що під час соціалізації відбувається відтворення 
і розвиток гендерної культури суспільства через сукупність таких 
компонентів: когнітивного (уявлення й усвідомлення змісту 
гендерної ролі), емоційно-ціннісного (ставлення до 
загальноприйнятих стандартів чоловічої та жіночої поведінки, 
вимоги моральної статеворольової поведінки), індивідуально-
поведінкового (різноманітний гендерний статеворольовий 
репертуар). Вивчення процесу гендерної соціалізації в 
молодшому шкільному віці й умов, які впливають на цей процес, 
представляє особливий науковий інтерес. Так, гендерна 
соціалізація в молодшому шкільному віці включає в себе 
вищеокреслені три аспекти: когнітивний (дитина рано починає 
відносити себе до певної статі, набуває уявлення про зміст 
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типової рольової поведінки); емоційний (у дитини з’являються 
статеворольові переваги, інтереси, ціннісні орієнтації, реакції на 
оцінку, прояв емоцій, пов’язаних із формуванням рис 
маскулінності і фемінності); поведінковий (засвоєння типової для 
статі моделі поведінки) [2]. 

З’ясовано, що гендерна соціалізація як процес засвоєння 
норм, правил поведінки, установок відповідно до культурних 
уявлень про роль, положення і призначення чоловіка і жінки в 
суспільстві починається з моменту народження дитини разом із її 
вихованням. Період шкільного віку – це той період, упродовж 
якого педагоги та батьки повинні допомогти дитині розкрити ті 
унікальні можливості, які надані їй своєю статтю, виховати 
справжніх чоловіків і жінок – громадян, а не безстатевих істот, що 
розгубили маркери своєї статі. Мета гендерного підходу – 
гендерна соціалізація дітей обох статей, що передбачає освоєння 
гендерних ролей, прийнятих в суспільстві, уміння толерантно 
ставитися до гендерної ідентичності інших, навчитися позитивного 
спілкування; створення умов для ідентифікації жіночої / чоловічої 
індивідуальності, розуміння своєї унікальності, неповторності, 
набуття себе, свого внутрішнього «Я», самодостатності, гендерної 
самореалізації тощо [1].  

Установлено, що саме в період шкільного віку в усіх дітей 
відбувається продовження прийняття гендерної ролі, що почалося 
в дошкільному: ідентифікація себе за статевою належністю; 
формування гендерної стійкості: учням стає зрозуміло, що гендер 
не змінюється: хлопці стають чоловіками, а дівчата – жінками, і ця 
належність до статі не зміниться залежно від ситуації або 
особистих бажань дитини; усвідомлення своїх можливостей, 
усвідомлення себе як індивідуальність. У цей період дуже 
важливо виховання ввічливості, стриманості, скромності, 
толерантності до інших, надання знань щодо прав і обов’язків 
дитини. 

У молодшому шкільному віці йде інтенсивний процес 
формування дитини як особистості в соціальному, 
інтелектуальному, емоційному та фізичному плані; відбувається 
потужний розвиток інтелекту. У цьому віці вдосконалюється 
формування тонкої моторики, що стимулює розвиток мови, 
мислення і психіки загалом. Тому необхідно надати дітям 
можливість грати з конструктором LEGO, на уроках мистецтва 
більше малювати, можна навчати грі на музичному інструменті. 
Особливо треба заохочувати до малювання, що сприяє статевій 
самоідентифікації, керує емоційно-смисловою поведінкою учня і 
допомагає йому звільнитися від можливих наслідків 
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психотравмуючих ситуацій. Крім того, тематика малюнків 
обумовлена багатьма факторами, зокрема належністю дитини до 
певної статі. Загальна спрямованість на ідентифікацію зі своєю 
статтю надає певний зміст малюнкам (аплікаціям): хлопці 
малюють будівництво споруд і міст, дороги з автомобілями, 
літаки, кораблі, військову техніку, війни, бійки героїв улюблених 
комп’ютерних ігор тощо; дівчата тяжіють до жіночих ролей, 
малюють казкових принцес, квіти, сади, всілякі орнаменти, матусь 
зі своїми діточками тощо. Успіх входження дитини в дорослий 
світ, її статеворольова вихованість значною мірою залежать від 
змісту, способів, засобів, умов навчання, урахування гендерних 
особливостей учнів.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури показує, що 
дівчата і хлопці по-різному сприймають навколишню дійсність, 
навчаються, запам’ятовують, думають: дівчата перевершують 
хлопчиків у вербальних здібностях, а хлопці сильніші за дівчат у 
візуально-просторових здібностях; у хлопців вищі математичні 
здібності, але при цьому вони більш агресивні, ніж дівчата, які 
більш схильні до навіювань. Дівчата краще справляються з 
простими, рутинними завданнями, тоді як хлопці – з більш 
складними пізнавальними процесами; у дівчат більше розвинене 
слухове, а у хлопців – зорове сприйняття. Під час навчання 
хлопців і дівчат важливим є подолання роз’єднаності між ними і 
організація спільних ігор, у процесі яких учні могли б діяти спільно, 
але відповідно до гендерних особливостей (організація групової 
роботи). Хлопці беруть на себе чоловічі ролі, а дівчата – жіночі. У 
ранньому шкільному віці гра є основним видом діяльності. У 
сюжетно-рольовій грі учні в символічній формі відтворюють 
взаємини дорослих людей. Граючи, учень виконує певну 
соціальну функцію, диференційовану за статтю: оцінює свої 
можливості, знаходить віру в себе, визначає позицію щодо 
навколишнього світу і людей. Зазначимо, що навколишнє 
середовище є одним з основних засобів розвитку особистості, 
джерелом її знань і соціального досвіду. Предметно-просторове 
середовище не лише забезпечує різні види активності школяра, а 
й є основою його самостійної діяльності з урахуванням гендерних 
особливостей. Роль учителя в цьому випадку полягає в тому, щоб 
відкрити перед хлопцями і дівчатами весь спектр можливостей 
середовища і направити їх зусилля на використання окремих його 
елементів з урахуванням гендерних особливостей кожного учня. 

Так, проблема підготовки молодого покоління до виконання 
соціальних ролей у майбутньому дорослому житті може бути 
успішно вирішена за диференційованого підходу до навчання 



121 

хлопців і дівчат. Підготувавши справжніх чоловіків і жінок до 
реальних життєвих ситуацій, ми полегшимо учням життя в 
подальшому і допоможемо їм у набутті ідентичності.  
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Навчальна діяльність студента визначається як виражений 

у діях його інтерес до оволодіння глибокими, системними 
знаннями про свою майбутню професію, що він зможе 
реалізувати в практичній роботі. У процесі навчання навчальна 
проблема повинна використовуватися в тісному зв’язку з 
«проблемною ситуацією», що є головним  засобом активізації 
пізнавальної діяльності студентів і керування процесом засвоєння 
нових знань. Проблемна ситуація – початковий момент мислення, 
що викликає пізнавальну потребу студента і створює внутрішні 
умови для активного засвоєння нових знань і засобів діяльності. 

Однією з найважливіших проблем дидактики вищої школи є 
проблема розвитку пізнавальної активності студентів у навчанні. 
Труднощі полягають у тому, що мова повинна йти не про 
«примус» до активності, а про спонукання до неї; необхідно 
створювати дидактичні і психологічні умови породження 
активності особистості в пізнавальній діяльності. Цього можна 
досягти тільки при розумінні навчання як особове – 
опосередкованого процесу взаємодії і спілкування викладача і 
студентів, спрямованого на досягнення об’єднуючої їх мети – 
формування творчої особистості фахівця. 

Основні засоби активізації студентів – динамічне ведення 
занять із застосуванням різноманітних прийомів, організація 
активності, жвавість викладу, переключення з одного виду 
діяльності на інший, усунення відволікаючих подразників. 
Наступним кроком у створенні позитивного відношення до 
навчання є виховання у студентів пізнавальних мотивів. 
Дослідження з педагогіки і психології показують, що одне з 
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центральних місць у породженні активності особистості і її 
розвитку належить пізнавальним мотивам. Наочність – це не 
тільки основа почуттєвого сприйняття, необхідного для свідомого 
засвоєння нових знань, але і шлях, засіб, що веде до розвитку 
мислення. К. Ушинський вважав наочність найважливішою 
основою навчання. Виділяють чотири функції наочності, що 
повинні враховуватися при організації проблемного навчання: 

− наочність, як джерело інформації (знань). Ця функція 
наочності зв’язана головним чином з узагальненням фактів, з 
індуктивним методом пізнання і засвоєння знань; 

− наочність як засіб ілюстрації – засіб підтвердження 
дедуктивних висновків; 

− наочність як основа почуттєвого сприйняття й опора 
пізнання. При проблемному навчанні в цій функції наочність 
звичайно виступає як допоміжний засіб, що полегшує вирішення 
проблеми; 

− наочність як засіб постановки навчальних проблем і 
створення проблемних ситуацій. Це особлива функція наочності, 
ефективно використовується в практиці для активізації 
навчально-пізнавальної діяльності студентів. 

Усе це означає, що навчальний процес повинен бути 
побудований так, щоб забезпечити розуміння студентом 
навчального матеріалу на рівні його максимальної пізнавальної 
активності – на рівні мислення. Навчальний процес у вищих 
навчальних закладах – це виражена в різноманітних формах 
єдність взаємодії викладача і студента, що реалізується в 
навчальній діяльності викладача й навчально-пізнавальній 
діяльності студента. Обидва види діяльності повинні бути 
погоджені один з одним, мати односпрямований розвиток і єдину 
кінцеву мету – формування міцних системних знань студентів і 
уміння  використовувати їх на практиці. Цій меті повинні 
відповідати методи викладання, використовувані викладачем, я 
методи навчання, застосовувані студентами. 

Розвиток нових інформаційних технологій вплинуло на 
сферу освітньої діяльності. Тенденції розвитку сучасної системи 
вищої освіти невід’ємно пов’язані із широким впровадженням у 
навчальний процес різних форм, методів і засобів активного 
навчання. Все більш активно впроваджуються комп’ютерні 
технології навчання. Стало реальним здійснення  на практиці 
принципу індивідуалізації навчання. У сучасному арсеналі 
педагогічних програмних засобів можна виділити такі, котрі 
дозволяють ефективно вирішувати проблему формування 
інтересу до способу оволодіння знаннями, до навчальної 
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діяльності. Стало реальним здійснення на практиці принципу 
індивідуалізації навчання на базі створення електронних 
навчально-методичних комплексів. 

Електронний навчально-методичний комплекс – це 
автоматизована система, яка включає інформаційно-довідкові й 
методичні матеріали з навчальної дисципліни та дає змогу 
комплексно використовувати їх для отримання знань, умінь, 
навичок і здійснення контролю та самоконтролю за цим процесом. 
ЕНМК складається зі сторінок, однак його структура нелінійна. 
Інформація подається не лише у вигляді тексту, а й графіків, 
схем, анімації, звуку та відео. За допомогою гіпертексту 
користувач може виконати перехід на іншу сторінку і дістати в 
такий спосіб пояснення, flash-анімаційні чи відеофрагменти. Окрім 
цього, як і в звичайній книжці, є доступ до окремих розділів або 
тем. 

Отже, на відміну від традиційного використання 
комп’ютерної техніки в пасивному режимі реалізується 
інтерактивний – за допомогою електронної системи проводиться 
опитування, виставляється оцінка та даються рекомендації щодо 
підвищення рівня підготовки. При створенні такого комплексу 
враховується, що з позицій когнітивної ергономіки словесні 
текстові навчальні матеріали повинні бути візуально оформлені. 
Текст на екрані монітора засвоюється інакше, ніж написаний на 
папері. Текст в електронному підручнику є навчальним 
середовищем, що готує до спілкування з вправами, але будучи 
створений у формі гіпертексту, одночасно здатний дати швидкий 
доступ до обсягів інформації, рівноцінним бібліотекам підручників. 

Можливості електронних навчальних комплексів досить 
широкі: вони дозволяють краще використовувати технічні 
можливості електронно-обчислювальної техніки за рахунок 
реалізації ігрових форм і методів навчання; автоматизувати 
працю викладача під час проєктування систем навчання, розробки 
навчальних програм; глибше освоювати сучасну обчислювальну 
техніку. Ще один плюс комп’ютерного комплексу – його гнучкість. 
Він легко змінюється, його просто доповнити. Недолік навчальної 
літератури і її дорожнеча також промовляють на користь 
електронного підручника, тому що його легко поширювати. Для 
створення електронних комплексів використовуються зазвичай 
стандартні програмні засоби Microsoft Office: Front Page і Microsoft 
Word. Методичні комплекси представлені в інтерактивній формі, 
матеріали комплексів максимально ілюстровані рисунками, 
схемами, таблицями, відеокліпами.  
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Електронний навчально-методичний комплекс ґрунтується 
на наступних принципах: 1. Принцип квантування: розбиття 
матеріалу на розділи, що складаються з модулів, мінімальних за 
об’ємом, але замкнутих за змістом; 2. Принцип повноти. 
3. Принцип наочності. 4. Принцип галуження: кожен модуль 
зв’язаний гіперпосиланнями з іншими модулями щоб у слухача 
був вибір переходу в будь-який інший модуль. 5. Принцип 
регулювання: слухач самостійно керує зміною кадрів (веб-
сторінок), має простий доступ до інформації, може перевірити свої 
знання, відповівши на інтерактивні тести. 6. Принцип 
адаптивності. Електронний навчально-методичний комплекс 
допускає адаптацію до потреб конкретного користувача в процесі 
навчання. 7. Принцип комп’ютерної підтримки: у будь-який момент 
роботи слухач може отримати комп’ютерну підтримку, що звільняє 
його від рутинної роботи і дозволяє зосередитися на суті 
матеріалу, що вивчається в даний момент. 8. Принцип 
доповнюваності. Електронний комплекс може легко 
розширюватися і доповнюватися новим матеріалом. 

Електронні комплекси використовуються на лекціях, 
лабораторних і практичних заняттях, а також для самостійної 
роботи з вивчення курсів дисциплін. Їх використання дозволяє: 
вивільнити час на лекції для пояснення найбільш складних частин 
лекційного матеріалу; освоїти практичні навички, завдяки 
наявності в комплексі великої кількості завдань з поясненням; 
виконати і правильно оформити лабораторні чи практичні роботи; 
швидко і якісно проводити тестування з окремих модулів для 
визначення засвоєння матеріалу студентами; більш глибоко 
вивчити матеріал, завдяки наявності додаткових матеріалів; 
підготуватися до екзамена з курсу за наявним у підручнику 
питанням. 

Весь навчальний матеріал розбитий на модулі. Кожен 
модуль містить теоретичну і практичну частини, приклади, 
завдання для самостійної роботи, контрольні питання, тестові 
завдання з базових тем курсу, що дозволяє студенту визначити 
рівень знань з пройдених тем і вирішити наступний етап 
навчання: повернутися до повторення пройдених тем або можна 
продовжувати вивчення далі. 

Використання електронних навчально-методичних 
комплексів відкриває нові можливості в організації навчального 
процесу, а також розвитку навичок самостійної роботи, творчих 
здібностей студентів, що навчаються, інтересу до досліджуваного 
предмета. Це підвищує якість і рівень засвоєння матеріалу 
студентами, дає можливість стимулювати інтерес до способу 
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одержання знань у студентів в підручниках, довідниках, 
енциклопедіях, в Інтернеті, внаслідок систематизації й 
узагальнення власного досвіду.  
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Storytelling – педагогічна техніка, яка побудована на 
використанні навчальних історій з певною структурою і 
спрямована на розв’язування педагогічних завдань навчання, 
розвитку та мотивації. Дана методика цікава, продуктивна та 
затребувана часом, а, отже, є актуальною в колі проблем сучасної 
методичної теорії і практики початкової освіти. Її використання 
емоційно впливає на учнів, навчальний процес стає привабливим, 
активізує пізнавальну діяльність школярів, інформацію робить 
доступною, візуалізованою, яка на довго запам’ятовується.  

Дослідницька практика доводить, що метод storytelling 
багатофункціональний. Наукові праці учених (C. Малиновська, 
Г. Клочек, С. Федорова, А. Барчева, Ж. Єрмолаєва, О. Лапухова, 
І. Герасимова, О. Буковська, Т. Гуцалюк, О. Крупа, Ю. Кузьменко, 
Л. Рідкоус, І. Мехедок, М. Хенкін, Л. Марк) розкривають 
застосування методу в освітньому процесі навчання різних 
галузей. Його прихильники вбачають щось набагато більше, ніж 
просто альтернативний спосіб навчання. Storytelling 
розглядається як «спосіб передачі інформації та знань, мотивації 
до навчання за допомогою цікавих історій» [4, с. 3]. Він має 
високий дидактичний потенціал у розвитку комунікативних та ІКТ 
компетентностей. Цифровий різновид storytelling трактується 
вченими як комбінований навчальний засіб, що поєднує у собі 
візуальну, образну, та вербальну складові [3, с. 61]. Зокрема О. 
Підліняєва досліджує цифровий storytelling – Digital Storytelling, 
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створення та використання цифрової розповіді у медійному 
просторі.  Цифрова розповідь – це практика використання 
комп’ютерних інструментів для розповіді історій.   

У початковому курсі математики цифрова розповідь 
застосовується при активному залученні мультимедійних 
технологій, тож, може використовуватися у дистанційному 
форматі навчання де допоможе вчителю: а) зробити пояснення 
більш переконливим та наочним (змоделювати різноманітні 
ситуації, математичні процеси та явища); б) оперативно ділитися 
навчальною інформацією; в) індивідуалізувати навчання; 
г) підвищити залучення учнів у процес навчання математики. 
Переважно метод визначається як вербальний, але в багатьох 
випадках надає можливість передавати інформацію дітям, 
використовуючи всі канали сприйняття: і зір, і слух, і відчуття. 
Привабливості методу надає візуалізація. Саме візуальна частина 
допомагає передати атмосферу, розкрити тему та занурити учнів 
в математичний контекст. Ми радимо учителям, починаючи 
оформлювати певну історію, використовувати портрети, фото, 
ембієнт-відео, ілюстрації, скрайбінг, інфографіку тощо. У такому 
випадку в кожного учня є шанс засвоїти математичний  
матеріал [2].   

Важливою складовою методу storytelling є візуалізація 
матеріалу, що допомагає створити певний зоровий зв’язок у дітей 
задля затримання їхньої уваги. Відомий німецький математик і 
логік Г. Лейбніц (Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646–1716), працюючи 
над концепцією математичного аналізу, стверджував, що 
наочність гарний засіб проти невизначеності слів. Як відомо, 
математична мова, з одного боку, є наочною – кожний 
математичний знак, символ, геометрична фігура, діаграма, схема, 
таблиця або графік уже є узагальненням, і чим вищий розділ 
математики, тим абстрактніша математична мова. Тож, 
сприйняття математичного матеріалу у вигляді цифрової 
розповіді цікавої навчальної історії стає більш доступним і 
зрозумілим для молодших школярів. Це якнайкраще можна 
використати під час вивчення геометричного матеріалу. 
Наприклад, під час ознайомлення з трикутником та його 
властивостями, доцільно запропонувати «Розповідь про 
Трикутники» з презентацією по темі. 

«Одного разу на уроці математики до зошита Петрика 
потрапили різні трикутники. І стали вони вихвалятися перед 
ним. Спочатку виступив різносторонній Трикутник і сказав: 
«Поглянь, Петрику, який я красивий! І сторони у мене різні, і 
кути. Я – найкращий». «Постривай, – відповів йому 
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рівнобедрений Трикутник, – адже у мене дві сторони рівні, а 
третя основа і кути при основі у мене завжди рівні. Тому 
найкращий я». «Е ні, – заперечив рівносторонній, – Петрику, 
серед усіх найкращий рівносторонній Трикутник. У мене і 
сторони рівні, і кути». Тут наперед вийшов прямокутний 
Трикутник і заявив: «Найкращий я, бо в мене є прямий кут». Ще 
б довго вони сперечалися, якби не закінчився урок і Петрик 
закрив зошит». 

Після розповіді доцільно учням накреслити всі згадані в 
історії трикутники та відповісти на запитання: 

− Чого вчить ця історія? 

− На вашу думку, який із трикутників є найкращий? Які його 
властивості? 

− Запропонуйте інше завершення цієї історії. 

− Складіть свою історію з теми «Трикутник і його 
властивості». 

У педагогічній сфері storytelling розглядається як метод 
популяризації знань, як контент, що приносить задоволення від 
навчання. Вчитель підтримує увагу дітей розповіддю цікавої історії 
з візуалізацією її основних частин. Більшість цифрових розповідей 
зосереджені на певній темі і складаються із комп’ютерного 
зображення, тексту, відеокліпів, музики. Наприклад, при вивченні 
сучасних цифрових приладів, доцільно заглибитися в історію 
створення обчислювальних машин і розповісти цікаву історію про 
створення арифмометра. 

Арифмометр – невеличка механічна обчислювальна 
машина з ручним управлінням для виконання арифметичних дій 
додавання, віднімання, множення і ділення. Одним із перших у 
XVIІ ст. її створив Г. Лейбніц. Він був знайомий з голандським 
математиком і астрономом Крістіаном Гюйгенсом (Christiaan 
Huygens 1629–1695) і виявився свідком того, яку велику 
кількість обчислень доводиться робити його колезі для 
астрономічних досліджень. Г. Лейбніц вважав, що така чудова 
людина не повинна витрачати багато часу на рутинну 
обчислювальну роботу, і вирішив створити арифметичний 
інструмент для швидких обчислень [1].  

Розповідь доповнюється розробленим цифровим 
контентом, який допоможе дітям уявити найперші механічні 
обчислювальні прилади. 

Отже, на нашу думку, у творчому використанні цифрових 
розповідей мають допомогти власні iPad, ПК та Chromebook. 
Реалізація методу storytelling у курсі математики початкової школи 
сприяє утворенню нових видів візуального кодування інформації, 
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робить процес навчання математики зрозумілим і привабливим 
для учнів та підвищує їхню мотивацію. 
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Розвиток інформаційного суспільства кардинально змінює 
не лише світовий економічний простір, а й спосіб життя людей у 
сучасному цифровому середовищі. Суспільство знань та 
інформації суттєво впливає на методологію сучасної освіти: нові 
цілі та завдання вимагають інноваційних підходів до організації 
навчання, що значно збільшує ефективність освітнього процесу та 
сприяє розвитку основних компетентностей учнів та їхніх 
пізнавальних можливостей. 

З’ясовано, що в умовах сучасного інформаційного 
суспільства першочерговим завданням загальноосвітньої школи є 
підготовка учнів до адаптації в соціальному середовищі та 
самореалізації їх як особистостей через формування основних 
компетентностей. Зазначимо, що проблемою шкільної освіти в 
Україні є недостатність змісту сучасного підручника для набуття 
школярами життєвих компетентностей, розвитку медіаграмотності 
та забезпечення підготовки, яка б відповідала вимогам часу. 

Сучасна освіта містить у собі певну систему культурно-
інформаційних утворень, що стає головною опорою суспільства і 
фундаментом для створення нової парадигми: медіаосвіти, яка 
допомагає розвиватись особистості через здатність розуміти, 
аналізувати й оцінювати медіатекст, медіатворити, засвоювати 
нові знання завдяки медіа тощо. 

http://naukovedenie.ru/PDF/39EVN614.pdf
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У науковому колі термін «медіаосвіта» (англ. media 
education, від лат. media – засоби) визначено як напрям у 
педагогіці, що передбачає вивчення «закономірностей масової 
комунікації (преси, телебачення, радіо, кіно, відео тощо). Основні 
завдання медіаосвіти передбачено в підготовці нового покоління 
до життя в сучасних інформаційних умовах, до сприйняття різної 
інформації, навчити розуміти її, усвідомлювати наслідки її впливу 
на психіку, опановувати способами спілкування на основі 
невербальних форм комунікації завдяки технічним засобам» [1]. 

Основною одиницею медіаосвіти є медіатекст, який 
характеризується як продукт мовно-розумової людської діяльності 
та виникає під час пізнання навколишнього світу і здійснення 
комунікації. Поняття «медіатекст» не ідентифікується з мовним 
визначенням тексту, бо його зміст виходить за межі словесної 
знакової системи, вимагає окремого підходу до її аналізу. 
Медіатекст розглядають як інтегративний багаторівневий текст, 
що об’єднує в єдине комунікативно цілі різні семіотичні коди 
(словесні, невербальні, медіа); це об’ємне багаторівневе явище, в 
основі концепції якого лежить органічне поєднання одиниць 
вербального і медійного ряду [1].  

Визначено, що медіатексти розрізняються за способом 
виробництва (авторський, колегіальний); формою створення 
(усна, письмова); формою відтворення (усна, письмова); каналом 
поширення (ЗМІ – носій: друк, радіо, Інтернет); функціонально-
жанровим типом тексту (новини, коментарі, публіцистика, 
реклама); тематичною домінантою або належністю до того чи того 
стійкого медіатопіку [2]. 

Використання медіатексту в навчальному процесі є 
методично виправданим, бо поєднує різні інтерактивні форми 
навчання, що сприяє формуванню і розвитку медіакультури 
особистості, саморозвитку, самовдосконаленню, активному 
діалогу, спроможності використовувати набуті знання і вміння в 
професійній діяльності. Педагогічну доцільність застосування 
аудіовізуальних медіатекстів для формування медіаграмотності 
особистості визначено в такий спосіб: оперування знаками та 
символами медійного простору; зростання технічних 
можливостей; просторово-часова структура аудіовізуального 
медіатексту (синтез основних способів спілкування завдяки чому 
процес сприйняття та засвоєння інформації стає 
багатоканальним); стимулювання нестандартних підходів 
(можливість власного конструювання реальності в контексті 
багатовимірних просторово-часових процесів віртуального 
мислення); детальне осягнення навчальних проблем через 
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інтерпретацію реальності завдяки медіа; розвиток критичного 
мислення під час сприйняття медіатексту (можливість виявити 
думку автора, порівняти протилежні погляди та сформулювати 
власний, обстоювати свою думку, переконано використовувати 
своє знання в безпосередній індивідуальній практиці); створення 
нових способів спілкування у сфері віртуальної реальності тощо. 

Застосування медіатекстів в освітньому процесі дозволяє 
організовувати активну роботу з навчальними вебквестами, 
занурити учнів в інтерактивне середовище, моделювати 
проблемні ситуації, формувати мотиваційний компонент 
діяльності й сприяти розвитку пізнавальних інтересів, розвивати 
критичне мислення і творчу уяву, надавати значущості 
інтегрованим знанням і медіаосвітнім умінням, цілеспрямовано 
шукати інформацію, грамотно її інтерпретувати і передавати; 
користуватися різними програмними засобами, пошуковими 
системами, каталогами тощо.  

Отже, оволодіння медіанавчальними вміннями піднімає 
особистість на вищий ступінь інформаційних та інтелектуальних 
можливостей: знання про медіакультуру дозволяє критично 
оцінювати інформацію і самостійно формувати власне розуміння 
медіапроцесів у країні. Медіатекст є майже основним засобом 
формування медіаграмотності, що заохочує учнів до запитань-
відповідей про те, що вони дивляться, спостерігають, читають, і 
найефективнішим інтерактивним прийомом навчання. Це один з 
ефективних шляхів розвитку критичного мислення, формування 
вмінь і навичок орієнтуватись у різноманітному й суперечливому 
інформаційному потоці. 
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Розгляд даного питання слід почати з 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» 
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(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: 
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. 
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Сьогодення вимагає від викладача застосування нових 
методик навчання, так як потрібно зацікавити студента в вивченні 
матеріалу та спонукати його до саморозвитку. Використання 
інтерактивних технологій, впроваджених на основі 
компетентнісних підходів створюють необхідні передумови 
високоякісного навчання. Із 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 веб-сторінку, 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 при:  
1) дистанційному навчанні; 
2) для домашніх робіт;  
3) 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 
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. 
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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 з 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 в якому можна використовувати 
наступні 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 
завдання та дозволяють викладачу швидко надавати студентам 
зворотній зв’язок.  

У навчальній роботі можна використовувати цей інструмент 
як для формуючого, так і для підсумкового оцінювання.  

Простий і швидкий інструмент для створення інтерактивних 
робочих аркушів з завданнями і вправами, в тому числі 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 в 
навчальному процесі призводить до бажаної колективно-
індивідуальної взаємодії викладача і студентів, в результаті якого 
відбувається розвиток їх здібностей, досвіду діяльності, 

https://app.wizer.me/
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спілкування і стосунків, а також педагогічної майстерності 
викладача. 
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У відповідності до Закону України «Про освіту», мистецька 
освіта належить до спеціалізованої освіти. Це освіта мистецького 
спрямування, яка може здобуватися в рамках формальної, 
неформальної, інформальної освіти, спрямована на здобуття 
компетентностей у відповідній сфері професійної діяльності під 
час навчання у безперервному інтегрованому освітньому процесі 
на кількох або всіх рівнях освіти та потребує раннього виявлення і 
розвитку індивідуальних здібностей. Ми досліджуємо 
хореографічну освіту як складник мистецької спеціалізованої 
освіти. 

Відзначимо, що хореографічне мистецтво виконує важливу 
роль у розвитку творчої, висококультурної особистості, підвищенні 
її морального та художнього рівня. В умовах сьогодення це 
мистецтво набуло статусу соціально-педагогічного чинника, 
засобу формування нової людини, її високої моральної та 
естетичної культури. Синтетичний характер мистецтва 
хореографії, що виявляється в поєднанні музики, руху, 
художнього оформлення (костюм, декорації), дозволяє їй посідати 
особливе місце в системі освіти, різнобічно та цілісно впливати на 
особистість.  

Наразі хореографічна освіта в Україні, як і вся мистецька 
галузь, перебуває у стані реформування. Серед ключових 
напрямів оновлення мистецької освіти:  

− впровадження інтегрованого підходу у викладання 
мистецтва;  

http://internet-servisi.blogspot.com/p/wizer.html
http://vnz.org.ua/dystantsijna-osvita/pro
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− структурна реорганізація закладів спеціалізованої 
мистецької освіти, які відходять від вузько спрямованого навчання 
і стають школами, коледжами мистецтв; 

− впровадження інноваційних педагогічних технологій; 

− широке залучення національних та 
загальноєвропейських мистецьких традицій підготовки фахівців 
мистецької освітньої галузі. 

Професійна підготовка майбутніх хореографів, орієнтованих 
на різноаспектну виконавську, хореографічно-педагогічну, 
культурно-просвітницьку, виховну діяльність з різновіковою 
аудиторією, здійснюється в мистецьких та педагогічних закладах 
вищої освіти України.  

Найпотужніші вітчизняні центри підготовки хореографів: 

− Київський національний університет культури і мистецтв, 
де готують хореографів за спеціалізаціями «Народна 
хореографія», «Сучасна хореографія», «Бальна хореографія» та 
«Класична хореографія»; 

− Харківська державна академія культури, що має освітні 
програми з підготовки хореографів з бальної, народної та сучасної 
хореографії; 

− Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника, де в навчально-науковому інституті мистецтв готують 
артистів балету, балетмейстерів, керівників хореографічних 
колективів (спеціальність 024 Хореографія). 

Почасту підготовка хореографів відбувається як 
спеціалізація в межах спеціальності 013 Початкова освіта, як це 
відбувається в ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет» 

Як доводять сучасні наукові розвідки теоретиків і практиків 
хореографічної освіти, процес підготовки фахівців-хореографів 
має комплексну, багаторівневу структуру. Наприклад, М. Юр’єва 
та Л. Макарова розглядають якість підготовки студента-
хореографа як комплекс набутих у процесі навчання професійних 
і особистісних характеристик спеціаліста, наголошуючи, що 
принципове значення має передовсім взаємозв’язок 
особистісного, творчого та професійного становлення  
спеціаліста [2]. Науковиці виокремлюють дві групи 
компетентностей, необхідних для професійного розвитку 
хореографа: універсальні (загальнонаукові, загальнокультурні, 
соціально-особистісні, інструментальні) та професійні 
(загальнопрофесійні, профільно-спеціалізовані), що, на влучну 
думку М. Юр’євої та Л. Макарової, ілюструє багатовимірність 
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процесу фахової підготовки хореографа у вищій  
школі [2, с. 51–52].  

О. Пархоменко акцентує увагу на формуванні 
балетмейстерських умінь майбутніх учителів хореографії і 
визначає підготовку майбутніх хореографів до професійної 
діяльності як «інтегральне, цілісне утворення особистості фахівця, 
яке включає в себе готовність до здійснення професійної 
діяльності на основі спеціальних хореографічних знань, умінь, 
навичок і професійноособистісних якостей» [3]. Як доводить 
аналіз поглядів науковців, пріоритетними характеристиками 
професійної сформованості хореографа є готовність і здатність до 
продуктивної хореографічно-педагогічної діяльності. 

Т. Благова, досліджуючи специфіку професійно-практичної 
підготовки хореографів у педагогічному виші, відзначає особливу 
роль системно організованої практики різних видів (фольклорна, 
навчально-методична, виробнича та ін.) і функцій (організаційно-
управлінській, балетмейстерській, репетиторській, навчально-
виховній) [4].  

Отже, хореографічне мистецтво є сферою духовної 
культури, воно має унікальні можливості впливу на особистість, і 
саме тому воно має розглядатися не лише як джерело розвитку 
спеціальних художньо-творчих хореографічних здібностей 
майбутнього фахівця, а як універсальний засіб формування його 
загальнокультурних ціннісних орієнтацій, духовно-творчого 
потенціалу. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО 
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІКТ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

Мардашова Ю. В. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
 

Важливою характеристикою XXI століття є інтенсивний 
розвиток інформаційного простору. Впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) істотно змінило освітній процес і 
призвело до вдосконалення діяльності його учасників. Завдяки 
засобам ІКТ навчати учнів початкових класів стало легше. 
Комп’ютерні технології тепер відіграють провідну роль у вирішенні 
сучасних освітніх завдань.  

Як показує практика, наявність засобів ІКТ в новій 
українській школі не вирішує повністю питання, щодо їх 
ефективного використання в освітньому процесі. У тому числі 
однією з основних причин є неготовність більшості педагогів до 
інновацій і, перш за все, у сфері ІКТ. Виникає наукова і практична 
проблема безперервного підвищення кваліфікації учителів до 
використання ІКТ у професійній педагогічній діяльності в умовах 
інформатизації школи.  

Аналіз даної ситуації дозволив виявити низку 
суперечностей між: потребою швидкого отримання науково-
методичної інформації й інертністю її переробки; бажанням 
педагогів і їх невмінням організації науково-методичної діяльності 
на базі інформаційних технологій; непідготовленістю педагогів та 
актуальною необхідністю використання інформаційних технологій 
в освітньому процесі; зростаючими вимогами до рівня 
професійної діяльності педагога і неготовністю його до створення 
педагогічного простору; потребою високого рівня інформаційної 
компетентності сучасних педагогів і невисокою ефективністю 
процесу підвищення їх кваліфікації в даному напрямку [1].  

Науковці, які досліджують цю проблему, наголошують на 
тому, що вчитель, який використовує у своїй діяльності ІКТ, 
повинен психологічно бути готовим до постійного вдосконалення 
своїх знань. Питання психологопедагогічних аспектів діяльності 
вчителя розглядалися в роботах І. Дьяченко, Н. Кузьміної, 
В. Сластьоніна, А. Щербакова та ін. так, І. Дьяченко розглядає 
психологічну готовність як істотну передумову цілеспрямованої 
діяльності, як стійку характеристику особистості, включаючи в її 
структуру позитивне ставлення до того чи іншого виду діяльності, 
з чого випливає важливість чинника психологічної налаштованості 
на застосування ІКТ [3]. У зв’язку з цим ще в педагогічному 



138 

закладі вищої освіти у майбутнього учителя необхідно формувати 
і професійну готовність до постійної самоосвіти, і підвищення 
кваліфікації в галузі ІКТ.  

Можна констатувати, що програми підготовки майбутніх 
учителів початкової школи у педагогічному закладі вищої освіти в 
даний час орієнтовані на формування у них загально-
користувацької і загальнопрофесійної (базової) складових ІКТ-
компетенції. Умови для формування предметної (специфічної) 
ІКТ-компетенції слід визнати недостатніми [2]. 

Мета нашого дослідження полягає у теоретичному 
обгрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності 
підготовки вчителів початкових класів до використання засобів 
інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому просторі.  

Методи дослідження: досягненню мети й розв’язанню 
поставлених завдань сприяло використання комплексу методів 
теоретичного емпіричного дослідження:  

− теоретичні – теоретичний та порівняльний аналіз 
філософської, психологічної, педагогічної та методичної 
літератури, що дозволило вивчити, узагальнити й 
систематизувати наукові матеріали з проблеми дослідження; – 
обґрунтування педагогічних умов якісної підготовки майбутніх 
вчителів до використання засобів ІКТ в освітньому просторі;  

− емпіричні – педагогічні спостереження, анкетування, 
тестування, бесіди, вивчення результатів діяльності учнів з метою 
визначення компетентності вчителів з використання засобів ІКТ в 
освітньому просторі початкової школи; вивчення та узагальнення 
педагогічного досвіду, щодо застосування засобів ІКТ на уроках у 
початкових класах нової української школи.  

Резюмуючи вище викладене, можна зробити деякі 
висновки:  

У час глобальної інформатизації суспільства підготовка 
майбутніх вчителів початкової школи до професійного 
використання засобів інформаційних технологій в освітньому 
просторі особливо актуальна.  

Уміння використовувати комп’ютер для вирішення 
професійних, освітніх задач – обов’язкова умова для майбутніх 
учителів.  

Обізнаність учителів молодших класів у можливостях 
застосування інформаційно-комунікаційних технологій не повністю 
відповідає сучасним вимогам суспільства.  

Отже, в сучасних умовах система підготовки майбутніх 
учителів початкової школи до використання ІКТ в освітньому 
просторі не може залишатися незмінною, тому що змінилися цілі, 
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поставлені перед нею. Традиційні форми навчання майбутніх 
учителів у сфері ІКТ мають бути наповнені новим змістом і 
відповідати сучасним вимогам суспільства.  
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

Маяцька Д. О. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
 

Коли висохне останнє дерево 
і помре остання тварина, 

ви зрозумієте, що у Всевишнього 
для вас немає іншої Землі. 

Б. Орлі 
У наш час проблема екологічного виховання є надзвичайно 

актуальною. Особливо ситуація погіршується через 
неконтрольовано руйнівний вплив людини на навколишнє 
середовище: опустелювання, деградація ґрунтів, забруднення 
біосфери і зменшення її різноманіття, збільшення кількості 
кислотних дощів, розвиток парникового ефекту та поява озонових 
дір у атмосфері. Надалі – накопичення негативного впливу здатне 
за короткий час зробити нашу планету непридатною для життя. У 
зв’язку з цим людство шукає нові шляхи щодо поліпшення 
екологічного стану в країні і на планеті в цілому. 

На нашу думку, виходом із такої критичної ситуації є 
формування екологічної свідомості громадян, починаючи з самого 
раннього віку в сім’ї і продовжуючи в дитячому садку, школі та 
інших закладах освіти. 

Початкова школа – один з найважливіших етапів 
становлення відносин дитини до навколишнього середовища. 
Саме в молодшому шкільному віці дитина інтенсивно 
розвивається, у неї зароджуються етичні поняття, формуються 
системи мотивів, які є засадовими для становлення міцних 
переконань у майбутньому. І оскільки, як зазначають Ю. Руденко і 
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Ю. Саєнко, любов до природи починається з дитинства, вчитель 
повинен допомогти сформувати екологічні принципи дітям 1–4 
класів [5]. Саме в цей час вчителі повинні дати якомога більше 
відповідей на запитання дітей, розширити їхній кругозір та 
допомогти засвоїти нову інформацію щодо екології – домівки, в 
якій вони живуть і про те, як саме в цій домівці жити. 

На сучасному етапі розвитку Нової української школи 
проблема формування екологічної свідомості активно 
досліджується вітчизняними науковцями, а форми та методи – 
запроваджуються вчителями-практиками: О. Грошовенко 
(формування екогуманістичної позиції молодшого школяра; 
інноваційні стратегії формування екологічної культури молодших 
школярів); В. Деркачем, М. Кисельовим (концептуальні виміри 
екологічної свідомості); Д. Заварською (формування екологічної 
свідомості молодших школярів); Ю. Саєнко, А. Забарющою 
(важливість екологічного виховання для учнів молодших класів); 
Л. Юрченко (екологічні цінності в структурі екологічної свідомості й 
екологічної культури молодшого школяра) та ін. 

У межах нашого наукового дослідження вважаємо за 
доцільне вказати на різноманітність точок зору щодо сутності 
досліджуваного феномену. Так, в екологічній енциклопедії 
«екологічна свідомість» визначається як «усталена й 
усвідомлена система уявлень про стан навколишнього 
середовища; здатність (індивідуальна чи колективна) до 
адекватного розуміння органічного взаємозв’язку між людиною та 
природою; використання екологічних знань та переконань в усіх 
сферах теоретичної та практичної діяльності» [7, с. 227]. 

М. Кисельов розглядає «екологічну свідомість» як «нюанс, 
аспект суспільної свідомості в її спонукальній іпостасі», як одну з 
«важливих складових і детермінант сучасної масової свідомості, 
що спроможна активно впливати на корекцію сучасних способу 
життя людей і форм їхнього природокористування для того, аби 
зробити їх екологічно безпечними» [1, с. 218]. Надалі, М. Кисельов 
зауважує про екологічну свідомість не як про відособлений блок 
свідомості людини, а як складову сучасного людського світогляду 
й масової свідомості, яка мотивує й спонукає до екологічно 
безпечної діяльності в природі [1]. 

У наукових джерелах активно досліджуються шляхи та 
засоби формування екологічної свідомості молодшого школяра. 
Серед них слід назвати: спілкування з природою, екскурсії 
(М. Гриньова, М. Поколодна), дидактичні ігри розв’язання 
проблемних ситуацій (З. Запорожан, М. Кондратьєва), 
(Н. Горопаха, О. Ратушняк), використання засобів усної народної 



141 

творчості: казки, легенди, народні прикмети (Г. Бєлєнька, 
О. Бихалова, О. Вашак, І. Вікторенко), практична діяльність 
молодших школярів (Н. Матвеєва), дидактичні ігри (В. Аванесова, 
Л. Артемова, Г. Григор’єва). 

Одним із засобів формування екологічної свідомості є 
музичне мистецтво. Засобами музичного мистецтва, які вміщують 
у своїй структурі екологічні знання, уміння й цінності, краще 
розкрити проблему формування екологічної свідомості в учнів 
початкової школи. Музика допомагає відтворювати мову природи, 
формує більш глибокі емоції та хвилювання, а отже, мотивує до її 
збереження. Зважаючи  на вище означене, мета нашого 
дослідження – розкрити роль музичного мистецтва у формуванні 
екологічної свідомості молодших школярів (на прикладі 1–2 класів 
початкової школи). 

Програмами Нової української школи О. Савченко та 
Р. Шияна передбачено запровадження в навчальний процес 
освітньої галузі «Мистецтво». На практиці вона реалізується 
через навчальні предмети, одним із яких є «Музичне мистецтво». 
Відповідно до теми нашого дослідження спробуємо з’ясувати, 
наскільки зміст дисципліни сприяє формуванню екологічної 
свідомості молодшого школяра. 

Як зазначено програмою О. Савченко, серед форм 
виконавської діяльності в початковій школі учитель використовує 
наступні: слухання; спів; імпровізації голосом, пластикою, на 
музичних інструментах; відтворення рухами характеру, темпу, 
ритму музики; інсценізація пісень, створення театралізованих 
образів; гра на музичних інструментах (трикутники, бубни, 
барабан, сопілка, ксилофон тощо): створення елементарного 
ритмічного супроводу до пісні, ритмічних послідовностей тощо; 
використання музичної діяльності для задоволення та поліпшення 
емоційного стану [6, с. 8]. Досконале вивчення програми дає 
можливість констатувати, що у всі форми виконавської діяльності 
включено відповідний екологічний аспект. Наведемо деякі 
приклади орієнтовного матеріалу для засвоєння молодшими 
школярами [4]: 

Слухання: М. Дремлюга «Ведмежатко в лісі», В. Косенко 
«Дощик» (І ч.), М. Парцхаладзе «Осінній дощик», Я. Степовий 
«Колискова», Е. Гріг «Пташка», С. Майкапар «У садочку», 
М. Сільванський Полька «Комарики», В. Сокальський «Пташка», 
«Зайчик дражнить ведмедика», П. Чайковський «Вальс квітів». 

Спів: українські народні пісні «Ой до нори, мишко», «Ходить 
гарбуз по городу», «Ой єсть в лісі калина», А. Філіпенко «Берізка», 
З. Левіна «Що нам осінь принесе?», А. Мігай «Дощик», 
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В. Гребенюк «Осінь», Л. Дичко «Ромен-цвіт», А. Арутюнов 
«Осінь», І. Кишко «Рідний край», В. Гребенюк «Осінь». 

Виконання: А. Мігай «Дощик», В. Гребенюк «Осінь», 
українська народна пісня «Ой єсть в лісі калина», Л. Дичко 
«Ромен-цвіт», А. Арутюнов «Осінь», І. Кишко «Рідний край», 
М. Ведмедеря «Півникове горе», «Танцювали зайчики», 
Л. Загрудний «Сніжок», К. Мясков «Лісові барабанщики», О. Білаш 
«Горіховий дощ». 

Музикування та виконання в русі: українські народні пісні 
«Вийди, вийди, сонечко», «Ой прийшла весна», українські 
веснянки «Жайвір прилетів», «Виглядаєм сонечко», «Іди, іди, 
дощику. 

Усі вище названі форми виконавської діяльності відіграють 
важливу роль у формуванні екологічної свідомості молодших 
школярів. Як засвідчує В. Мішедченко, слухаючи музику 
П. Чайковського з циклу «Пори року», деякі діти визначають її як 
хорошу музику. В уяві інших виникають певні картини: вони 
бачать, що йде сніг і білою пеленою лягає на нічне місто, а 
сніжинки, кружляючи, падають на землю, вкриваються інієм 
дерева, сніг рипить під ногами, і «колючі голки», доторкаючись до 
обличчя, падають на землю. Музичні образи викликають емоції, 
діти радіють, уявляючи зимовий пейзаж [3]. Під час слухання, 
співу, гри на музичних інструментах творів про природу в дітей 
з’являється бажання дбайливо ставитися не тільки до їхнього 
навколишнього середовища, а й до всього живого. Як свідчить 
досвід вчителів початкової школи, діти прагнуть саджати квіти та 
дерева, розчищати струмки та доглядати за ними. Практична 
діяльність викликає в маленьких громадян України зацікавленість 
до збереження природи, допомагає у формуванні їхнього 
екологічного мислення та екологічної культури.  

Ми погоджуємось з думкою науковців щодо умов 
формування в дітей старшого дошкільного віку екологічної 
свідомості, і вважаємо, що вони будуть дієвими і для формування 
досліджуваної дефініції в молодших школярів: використання 
музичного мистецтва в синтезі різних видів мистецтва і, 
відповідно, використання комплексу різних видів мистецтва як 
способу засвоєння дитиною естетичної цінності природи; 
підтримка позитивного емоційного фону взаємодії дітей з 
природою за допомогою використання музичного мистецтва для 
створення в процесі виховання у дітей молодшого шкільного віку 
казкових образів природи; орієнтація навчально-виховного 
процесу на розвиток творчої діяльності дітей, стимулювання 
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їхнього бажання відображати природу в естетичних образах у 
процесі творчої музичної діяльності [2]. 

Отримані протягом наукового пошуку результати свідчать 
про те, що проблема формування екологічної свідомості 
молодших школярів в епоху екологічної кризи є вкрай актуальною. 
Одним з шляхів виходу з такої ситуації є формування екологічної 
свідомості школярів, починаючи з початкової школи. Вона є одним 
з найважливіших етапів становлення відносин дитини до 
навколишнього середовища. У ході дослідження було виявлено, 
що достатньо дієвим засобом формування екологічної свідомості 
молодших школярів є «Музичне мистецтво»; за допомогою різних 
форм виконавської діяльності  вчитель озброює учнів не тільки 
екологічними знаннями, а й створює умови для формування їхньої 
екологічної свідомості, поведінки та відповідальності.  

Ми переконані, що саме від учителя, від його екологічної 
свідомості та компетентності залежить успіх у формуванні 
екологічної свідомості школяра, його дбайливого 
природокористування  в майбутньому. Сподіваємося, якщо всі 
вчителі України об’єднаються спільною ідеєю щодо збереження 
природи, то це допоможе вже завтра покращити сучасний 
екологічний стан нашої країни. 
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МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ З МАТЕМАТИКИ 

Мехтієва З. В. 
Слов’янський енергобудівний фаховий коледж 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
 

Найважливішу роль у вихованні і навчанні молодого 
покоління відіграє відчуття успіху. Розвиток системи загальної 
освіти передбачає індивідуалізацію, орієнтовану на практичні 
навички і фундаментальні вміння, тобто підготовку всебічно 
розвиненої особистості. 

Одним із способів досягнення даної мети є формування у 
здобувачів освіти пізнавального інтересу. Мотивувати здобувачів 
освіти – означає виявити їх найважливіші інтереси і надати їм 
шанс реалізуватися в процесі діяльності.  

Зацікавленість, яку виявляють діти на тому чи іншому 
занятті під впливом найрізноманітніших сторін навчання 
(наприклад, особисте ставлення до викладача, відчуття успіху від 
вдалої відповіді, що підносить його престиж перед колективом), 
може бути тимчасовою, і не залишить  відбитка в розвитку 
особистості. Але за допомогою цілеспрямованої роботи 
викладача цей тимчасовий стан можливо використати, як точку 
старту для розвитку допитливості, прагнення шукати і знаходити 
докази і факти, читати додаткову літературу по предмету, 
цікавитися останніми науковими відкриттями. 

З позицій особистісно-орієнтованого навчання заняття 
мають  приносити радість «відкриття», задоволення власної 
успішною діяльністю, а пізнавальний інтерес з цієї точки зору є 
важливим внутрішнім стимулом. Розвиток пізнавального інтересу 
забезпечує систематичну, активну діяльність здобувачів освіти 
при оволодінні знаннями. Це найважливіша умова, без якої 
залишаються марними зусилля по інтенсифікації навчального 
процесу. Найбільш раціонально й плідно процес засвоєння знань 
проходить тоді, коли мотивом навчання є пізнавальний інтерес. 
Він дозволяє емоційно забарвити навчальну діяльність, спонукає 
дітей до самостійності. Завдяки цьому процес навчання стає 
більш результативним, творчим, що неодмінно впливає на 
закріплення інтересу. Самостійне відкриття нових областей знань, 
подолання труднощів, безсумнівно, викликає почуття гордості, 

https://nus.org.ua/news/opublikuvaly-typovi-osvitni-programy-dlya-1-2-klasiv-nushdokumenty
https://nus.org.ua/news/opublikuvaly-typovi-osvitni-programy-dlya-1-2-klasiv-nushdokumenty
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успіху, задоволення власних амбіцій, тобто створюється 
необхідний емоційний фон, характерний для інтересу. 

Традиційний підхід до організації навчального процесу може 
забезпечити досить високий рівень засвоєння знань, умінь і 
навичок, але він не сприяє розвитку особистості, розкриття її 
потенціалу, що на сьогоднішній день є головною метою навчання. 
Тому одним з важливих шляхів розвитку і підвищення мотивації 
навчання є застосування нетрадиційних методів і форм 
організації уроку, а також активне використання засобів, 
спрямованих на формування пізнавального інтересу. 

Для дітей предмет пізнавального інтересу – це нові знання 
про світ і явища в ньому. Вони охоче звертаються до природи, з 
радістю вивчають все дійсне, їх приваблюють реальні явища. 
Саме тому, необхідно ретельно здійснювати відбір інструментів 
навчання. 

Можна виділити основні засоби навчання, спрямовані на 
формування пізнавального інтересу в процесі навчання 
математики: 

1. Історичний матеріал. Застосування історичного 
матеріалу насичує заняття цікавими фактами і є дієвим засобом 
формування інтересу до досліджуваного предмета. Нестача часу 
не дозволяє викладачу використовувати елементи історії на 
занятті. Але історичні факти допомагають формувати 
пізнавальний інтерес, демонструють практичну значимість 
матеріалу, дають пізнати логіку предмета, красу математики. 
Історія збагачує дидактичний зміст, сприяє розвитку образного 
мислення здобувачів освіти. Наприклад, для ознайомлення дітей 
з цікавою історією про  виникнення  певного математичного 
поняття викладачу вистачить трьох хвилин, але це дасть 
уявлення про практичну значущість теорії, допоможе вирішити 
психологічні труднощі сприйняття матеріалу. Незалежно від того, 
в якій формі подаються історичні факти (бесіда, довідка, 
розв’язання задачі, роз’яснення малюнка), витрачений час не 
можна вважати втраченим. Адже результатом стане підвищення 
інтересу до предмету та ефективність занять. 

Завдяки вмілому використанню історичних фактів 
поглиблюється розуміння досліджуваного фактичного матеріалу, 
а також розширюється світогляд здобувачів освіти, підвищується 
їх загальна культура. 

2. Інформаційно – комунікаційні технології. Швидкий 
розвиток інформаційних технологій в реаліях сучасного світу є 
одним з факторів, що визначають шляхи розвитку суспільства. 
Тому перед системою освіти в цілому стоїть завдання - підготовка 
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молодих громадян до життя і діяльності в мінливих умовах 
інформаційного суспільства. Тому на сучасному етапі розвитку 
освіти активно впроваджуються в освітній процес інформаційні 
технології, здатні удосконалювати зміст, методи і організаційні 
форми навчання. Застосування комп’ютерної техніки в процесі 
навчання сприяє формуванню зацікавленості у вивченні 
предмета, організації продуктивної діяльності і, як результат, 
підвищенню якості освіти і вихованню інформаційної культуру 
здобувачів освіти. 

Використання інноваційних комп’ютерних  технологій 
дозволяє більш ефективно організувати освітній процес і 
активізувати пізнавальний інтерес дітей на заняттях. 

3. Інтерактивні методи навчання. Інтерактивні методи 
навчання – це форма взаємодії, яка орієнтована на широку 
взаємодію здобувачів освіти не тільки з викладачем, а й між 
собою. Отже, однією з особливостей інтерактивного навчання 
можна вважати те, що процес навчання відбувається в спільній 
діяльності. Тому всі види групової форми діяльності можуть бути 
віднесені до форм інтерактивного навчання. 

Інтерактивні засоби на занятті повинні забезпечувати 
діалоговий характер навчання, сприяти відпрацюванню в різних 
формах комунікативних компетенцій здобувачів освіти, і 
виключати при цьому дублювання інформації 

До методів інтерактивного навчання відносять методи, що 
сприяють залученню дітей в активний процес отримання та 
переробки знань, а саме: міні-лекція, «мозковий штурм», рольова 
гра, робота в групах, розв’язання ситуаційних завдань, розробка 
проєкту, виступ в ролі викладача тощо. 

Інтерактивні методи не можуть повністю замінити лекційні 
форми проведення занять, але сприяють кращому  засвоєнню 
матеріалу і дозволяють сформувати  навички поведінки. 

4. Задачі міжпредметного характеру. Для розв’язання 
задач міжпредметного характеру здобувачам освіти необхідно 
застосовувати знання з різних областей. Приховані в завданні 
факти з інших дисциплін стимулюють дітей до розв’язання  задачі, 
спонукають застосовувати свої дидактичні знання. Даний зв’язок 
можна вважати мотиваційним фактором, адже знання з одного 
предмету мотивують до дій в іншій предметній області. Робота з 
задачами міжпредметного характеру вимагає від здобувачів 
освіти достатньо  високого рівня мислення. Адже однотипність 
задач швидко знижує у дітей інтерес до їх розв’язання. Уникнути 
цього допоможе впровадження в навчальний процес завдань з 
унаочненням міжпредметних зв’язків. 
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5. Дидактична гра. Гра використовується не тільки в 
позакласній роботі, але і також на окремих етапах заняття. Це 
дозволяє сформувати у здобувача освіти інтерес до предмету, 
сприяти придбанню ним нових знань та способів дій, 
поглиблюючи та вдосконалюючи вже наявні. 

Гра повинна бути засобом всебічного розвитку особистості, 
її здібностей, викликати емоційний позитивний відгук. Вона 
спрямована на вирішення конкретних завдань навчання, але 
одночасно виконує також виховний та розвиваючий вплив на 
особистість дитини.  

До вищезазначених методичних прийомів, які впливають на 
формування мотивації, можна також додати використання 
життєвого досвіду дітей, створення проблемної ситуації, рольові 
та ділові ігри, вирішення нестандартних завдань на кмітливість і 
логіку, кросворди, ребуси, творчі роботи тощо. Дитині цікаво 
робити те, що вимагає докладання зусиль, але труднощі повинні 
бути посильними. Проте і неправомірне полегшення навчального 
матеріалу, невиправдано повільний темп його вивчення, 
багаторазові, одноманітні повторення також не можуть сприяти 
інтенсивному розвитку. 

Мотивація – найважливіший компонент структури 
навчальної діяльності, а для особистості вироблення внутрішньої 
мотивації є основним критерієм її сформованості. Він полягає в 
тому, що дитина отримує задоволення від самої діяльності, 
значущості для особистості безпосереднього її результату. 
Важливо дати дитині можливість рухатися вперед, самостійно 
здобувати знання, розвивати свій творчий потенціал.  
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СУТНІСТЬ ПОЗАУРОЧНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ  
В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Мінакова І. В. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
До проблеми виховання підростаючого покоління в системі 

позанавчальної діяльності зверталися у своїх працях та пошуках 
видатні вчені і педагоги (П. Блонський, А. Макаренко, С. Русова, 
М. Стельмахович, В. Сухомлинський, К. Ушинський, С. Шацький), 
відомі психологи і філософи (І. Бех, І. Зязюн, О. Катарський, 
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Г. Костюк, В. Шинкарук, С. Гончаренко, О. Голуб, Т. Сущенко, 
Б. Кобзар, І. Бех, І. Казанжи та інші). Проте аналіз педагогічної 
практики показав, що позаурочна виховна робота залишається ще 
слабкою ланкою школи. Найчастіше позаурочні виховні заходи 
носять епізодичний характер, та лише окремі діти беруть участь в 
їх проведенні. Шкільне життя не повинно закінчуватись для дітей 
водночас із дзвоником, адже далі їх виховує вулиця. Для учнів 
початкової школи це є особливо небезпечним. Саме тому виникла 
необхідність приділити більше уваги проблемі активізації і 
модернізації позаурочної виховної роботи в сучасній школі, 
сприяти підготовці майбутніх учителів до такої діяльності. 

Проблема організації виховного процесу в позаурочний час 
у сучасній школі досліджувалась у різних аспектах, а саме: 
визначення концептуальних засад організації позаурочної 
виховної роботи (С. Гончаренко, В. Новосельський, 
В. Оржеховська, К. Чорна та інші); позаурочна робота в системі 
діяльності школи (Б. Вульфов, М. Красовицький, С. Мартиненко, 
М. Осипенко та інші); зв’язок позаурочної виховної роботи вчителя 
з роботою позашкільних закладів (В. Вербицький, С. Кириленко, 
Г. Пустовіт, Т. Сущенко та інші); психологічні аспекти організації 
позаурочної роботи в сучасній школі (І. Бех, М. Борщевський, 
Л. Колбановський, О. Крутенький, С. Максименко, Б. Прайман та 
інші); проблема змісту і напрямків позаурочної виховної роботи 
(Т. Дем’янюк, О. Докукіна, П. Ігнатенко, Л. Канішевська, Б. Кобзар, 
І. Мартинюк, П. Щербань та інші). 

Мета дослідження – вивчення досвіду та спостереження за 
розвитком теорії і практики виховання учнівської молоді в 
позакласній та позашкільній діяльності. Основні методи 
дослідження: вивчення та аналіз педагогічної, соціологічної, 
психологічної літератури з проблем виховання та професійної 
підготовки майбутніх учителів; анкетування студентів щодо їхньої 
готовності до позаурочної виховної роботи. 

У процесі дослідження здійснювалось вивчення 
теоретичних праць із проблеми готовності майбутніх учителів 
початкових класів до позаурочної виховної роботи, вивчення 
досвіду роботи кафедри педагогіки та методики початкового 
навчання Бердянського державного педагогічного університету 
щодо формування готовності майбутніх учителів початкових 
класів до позаурочної виховної роботи. 

Вагомий внесок у розвиток теорії і практики виховання 
учнівської молоді в позакласній діяльності зробив 
В. Сухомлинський. Видатний педагог був глибоко переконаний, 
що можливості для всебічного розвитку молодших школярів у 
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позакласні години дуже широкі; він вважав, що необхідними 
умовами правильної організації вільного часу школярів є чітка 
організація всієї системи позакласної виховної діяльності, 
педагогічне забезпечення системи та структури виховної 
діяльності з учнями в позашкільному середовищі. Учений 
підкреслював, що виховна робота вимагає від педагога багато 
зусиль, «це робота серця і нервів, це буквально щоденна і 
щогодинна витрата величезних душевних сил» [1, с. 426].  

Суттєвою особливістю позакласної роботи в умовах 
розбудови сучасної освіти, за М.Трофановою, є впровадження у 
практику принципу демократизації виховання, який дає змогу 
кожному педагогічному колективу визначити зміст відповідно до 
мети і завдань національного виховання та з урахуванням 
наявних можливостей і місцевих умов [2, с. 44–45].  

Розкриваючи сутність виховного процесу в позаурочний час, 
в сучасних умовах, можна сказати, що сьогодні функції 
позаурочної виховної діяльності вчителя значно ускладнюються, 
збагачується її зміст. Тому майбутній учитель повинен добре 
знати, на яких напрямках зосередити свої зусилля, як 
організувати роботу в дитячому колективі, як на практиці 
здійснювати демократизацію та гуманізацію виховного процесу в 
школі. 

Література 
1. Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві. Вибр. Твори : в 5 т. Київ : 

Рад. школа, 1976. Т. 2. 670 с. 
2. Трофанова М. Виховання молодших школярів у системі 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
Образцова К. В. 

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

Освіта відіграє ключову роль у формуванні та розвитку 
людського потенціалу та забезпеченні сталого соціально-
економічного розвитку держави. Якщо широке коло питань щодо 
формальної освіти досить ретельно досліджено, питанням 
неформальної освіти та її значенню приділено значно менше 
уваги. Проте зазначимо, що дослідження контенту «неформальна 
освіта» надасть змогу українському освітньому середовищу 
використовувати цей потужний арсенал для формування і 
розвитку висококваліфікованих фахівців, спроможних підняти 
країну на вищий економічний рівень.  
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У сучасному світовому процесі глобалізації виникає потреба 
в зміні підходів до організації формальної та неформальної 
освіти, їх взаємодії для надання можливості та доступу кожній 
особистості до освітнього середовища для отримання 
(удосконалення) кваліфікацій, необхідних для професійного 
зростання та реалізації концепції «навчання впродовж життя». 
Такий підхід стає основною передумовою розвитку суспільства та 
економіки України.  

Зазначимо, що безперервне навчання включає формальну, 
інформальну та неформальну освіту. У Меморандумі 
безперервної освіти Європейського Союзу 2000 року підкреслено, 
що неформальна освіта є рівноправною складовою освітнього 
процесу впродовж усього життя. З другої половини ХХ ст. 
ведеться пошук шляхів оновлення систем освіти в Україні, що 
забезпечують перехід від принципу «освіта на все життя» до 
принципу «освіта впродовж життя». Метою освітньої політики стає 
створення умов, що дозволяють кожному реалізувати 
індивідуальну освітню стратегію і забезпечити вирішення 
нагальних проблем сучасного суспільства, що є актуальним для 
України.  

Неформальна освіта сьогодні – це будь-яке організоване 
навчання, що здійснюється за межами офіційної системи освіти, 
яка його доповнює, забезпечуючи засвоєння вмінь і навичок, 
необхідних для соціально та економічно активного громадянина 
України. Така освітня діяльність структурована, має освітню мету, 
певні часові рамки, інфраструктурну підтримку і відбувається 
усвідомлено. Отримані знання зазвичай не сертифікуються, хоча 
це можливо. Найбільш важливими принципами неформальної 
освіти визначено: «вчитися в дії» – отримувати різноманітні 
вміння і навички під час практичної діяльності; «вчитися 
взаємодіяти» передбачає розвиток умінь працювати в групі 
(команді), приймати навколишніх такими, якими вони є, і 
співпрацювати з ними; «вчитися вчитися» – розвивати вміння і 
навички пошуку й обробки інформації, аналізу власного досвіду, 
виявлення індивідуальних освітніх цілей, а також здатність 
застосовувати вищеназване в різних життєвих ситуаціях [1]. 
Неформальна освіта користується великою свободою щодо 
змісту, методів і форм навчання. Методи, як правило, мають 
новаторський характер, основними формами є курси, семінари, 
гуртки, вебінару, тренінги тощо.  

Виділено такі характеристики неформальної освіти в 
Україні: орієнтація на конкретні освітні запити різних соціальних, 
професійних, демографічних груп населення; відсутність 
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примусового характеру, власний мотиваційний аспект; внутрішня 
відповідальність за результат освітньої діяльності; розвиток 
позитивних якостей особистості, що забезпечують сприятливі 
передумови для гідного особистого життя, а також успішної участі 
в суспільному життя; розвиток мобільності в швидко мінливих 
умовах сучасного світу; гнучкість в організації та методах 
навчання; високий рівень активності учнів; самооцінка отриманих 
результатів на основі значимих для них критеріїв тощо [2].  

З’ясовано, що в умовах глобалізації та інтернаціоналізації 
Україна відчуває на собі вплив більшості тенденцій, що 
визначають і стимулюють розвиток неформальної освіти як 
одного з важливих інструментів для підвищення якості життя і 
зміцнення конкурентоспроможності країни. Однією з важливих 
передумов розвитку неформальної освіти в сучасній Україні стала 
поява нового типу запиту на результат освіти з боку споживачів 
послуг: яскраво виражений практико орієнтований підхід щодо 
отримання нових знань, формування практичних умінь, 
становлення особистісних якостей і професійних 
компетентностей.  

Отже, на сьогодні сфера неформальної освіти в Україні 
знаходиться на етапі свого становлення і в основному 
представлена різнорівневими організаціями, які непродуктивно 
взаємодіють між собою [2]. Тому перед системою неформальної 
освіти стоїть низка актуальних завдань: прогнозування потреб 
громадян і організацій у галузі неформальної освіти; розвиток 
мережі закладів освіти, організацій, що реалізують освітні 
програми неформальної освіти; постійне оновлення змісту 
освітніх програм, забезпечення різноманіття, варіативності та 
гнучкості навчальних планів і навчальних програм, їх оперативний 
відгук на потреби ринку освітніх послуг; забезпечення потреб 
галузей економіки та соціальної сфери з навчання іноземних мов, 
інноваційним, комп’ютерним технологіям; широке використання 
нових освітніх технологій, зокрема технологій «відкритої освіти», 
інтерактивних форм навчання, проєктних та інших методів, що 
стимулюють активність учнів, формують навички аналізу 
інформації і самонавчання, збільшення ролі самостійної роботи 
учнів; оновлення матеріально-технічної бази й інфраструктури 
неформальної освіти, більш інтенсивна його інформатизація, 
залучення висококваліфікованих фахівців, що надають послуги в 
області неформальної освіти тощо.  
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Програма реформування «Нової української школи» 
зосереджена на модернізації навчання, яке полягає в 
застосуванні новітніх технологій. Традиційна система освіти 
потребує перегляду, адже інформаційні технології все частіше 
стають актуальними при роботі з учнями не тільки старшої школи, 
а й початкової. Застосування ІКТ на уроці дають широкі 
можливості для творчості вчителя, активізують учнів під час 
навчального процесу, підвищують якість навчання.  

Завдання вищої школи – підготувати вчителя, який критично 
осмислить існуючу ситуацію і зуміє визначитися у виборі 
пріоритетних засобів, методів і прийомів навчання.  

Напрацювання науковців у дослідженні використання 
електронних освітніх ресурсів стосуються інтеграції інформаційно-
комунікаційних технологій в систему підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників; доцільністі застосування ІКТ, зокрема 
при підготовці майбутніх учителів початкової школи до 
використання сучасних новітніх цифрових технологій у творчій 
діяльності учнів; виокремлення основних проблем організації 
освітнього процесу з використанням ІКТ (Н. Колесник), 
обґрунтування ефективності використання сучасних онлайн-
інструментів інтерактивного навчання при застосуванні 
педагогічної технології «навчання у співробітництві» (М. Гладун, 
М. Сабліна). Розглядаються можливості використання сервісу 
Google Сlassroom та його додатків студентами та викладачами 
(А. Губіна). У методичному плані педагоги аналізують популярні 
інтернет-сервіси, що використовують для інтерактивного 
навчання, визначають їх переваги та недоліки, зокрема основні 

http://teach-hub.com/formalna-neformalna-ta-informalna-osvita-vchitelya/
http://teach-hub.com/formalna-neformalna-ta-informalna-osvita-vchitelya/
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можливості сервісу LearningApps (М. Семанків). У блогах 
викладачі діляться популярними інтернет-сервісами в освітньому 
просторі (І. Аман), на вебінарах вчать використовувати онлайн-
сервіси для створення, наприклад, інтерактивних карт 
(В. Немченко). 

Курс «Сучасна українська мова з культурою мовлення» 
спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною 
програмою «Початкова освіта» передбачає не тільки опанування 
теоретичними та практичними основами предмета, 
удосконалення й поглиблення практичних навичок культури 
усного та писемного мовлення, а й уміння користуватися 
електронними освітніми ресурсами. Кожне заняття з української 
мови повинно носити розвиваючий характер, передбачати вільне 
спілкування у вигляді заняття-діалогу, сприяти осмисленню 
матеріалу, допомагати саморозвитку студентів. Підбираючи 
електронний освітній ресурс, необхідно з᾽ясувати: 

1. Чи підходить він до теми заняття? 
2. Чого досягнемо за допомогою даного ресурсу? Його 

перевага. 
3. Які навички здобудуть студенти? 
4. Чи зможуть майбутні вчителі використати даний ресурс в 

подальшій роботі? 
5. Як розробити завдання? 
6. Яку форму роботи застосувати? 
Для широкого використання можна запропонувати наступні 

електронні освітніх ресурси: 

− Learning apps – має бібліотеку розроблених вправ і 
завдань, які згруповані за предметами. Для того, щоб обрати 
потрібне завдання, необхідно переглянути всі завдання. 
Доречніше б було згрупувати вправи із зазначенням класу та 
теми. Перевагою є те, що ресурс має різноманітні шаблони, 
досить цікаві як для учнів, так і для студентів. Створивши власне 
завдання, ним можна поділитися з колегами. 

− Kahoot! – навчальна програма, що складається з ігор. 
Створення серії запитань з кількома варіантами відповідей, з 
додавання відео, картинок.  

− H5P – дозволяє створювати інтерактивний вміст за 
категоріями: ігри, мультимедіа, запитання та соціальні мережі. 

− Онлайн-сервіс glogster 
(https://edu.glogster.com/glog/blank-horizontal-
glog5e922dc311162/3dltdjrl3dp) (рис. 1). 

https://edu.glogster.com/glog/blank-horizontal-glog5e922dc311162/3dltdjrl3dp
https://edu.glogster.com/glog/blank-horizontal-glog5e922dc311162/3dltdjrl3dp
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Рисунок 1. Інтерактивний плакат з курсу «Сучасна українська мова» у сервісі 

Glogster 
 

Детальніше зупинимося на використанні онлайн-сервісу 
thinglink., за допомогою якого можна створювати інтерактивні 
плакати/дошки. Доречно користуватися таким плакатом в 
дистанційному курсі при вивченні української мови під час лекції 
чи практичного заняття. Онлайн-сервіс thinglink дозволяє 
наносити на зображення, тобто плакат/дошку інтерактивні мітки 
(текст, посилання на інші ресурси, малюнки, відео). 
Використовується для створення дидактичних матеріалів. 

До підручників з іноземної мови завжди додаються 
розроблені медіапакети з інтерактивними завданнями до кожного 
уроку. За аналогією можна також скомпонувати творчі вправи з 
української мови для майбутніх учителів.  

Наприклад, при вивченні теми «Числівник» використано 
відео, в якому розглядаються розряди числівників, узгодження 
числівника з іменником, відмінювання числівників. Студенти 
знайдуть відповідь: «Як правильно відповісти на запитання «котра 
година»? За посиланням є можливість перейти на освітній ресурс 
Learning apps. та виконати завдання: «Виділити числівник і подати 
його характеристику (розряд за значенням, будовою, число, рід, 
відмінок)». Посилання на курс EDERA дозволить студентам більш 
детально ознайомитися не тільки із завданнями стосовно 
числівника, але і з курсами «Українська мова», «Лайфхаки. 
Українська мова». На дощці є інтерактивні тести для 
самоперевірки.  
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Тема. Числівник 
(https://www.thinglink.com/scene/1302048953604243458) (рис.2).  

 

 
Рисунок 2. Інтерактивний плакат з курсу «Сучасна українська мова» у сервісі 

Thinglink 

 
Тема. Прислівник. 
Інтерактивний плакат/дошка «Прислівник» допоможе 

студентам засвоїти правопис прислівників: написання 
прислівників разом і через дефіс, –н- чи –нн- у прислівниках, 
перевірити свої знання в курсі EDERA 
(https://www.thinglink.com/scene/1441736292252516354/editor) 
(рис.3). 

 

 
Рисунок 3. Інтерактивний плакат з курсу «Сучасна українська мова» у сервісі 

Thinglink 

https://www.thinglink.com/scene/1302048953604243458
https://www.thinglink.com/scene/1441736292252516354/editor
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Тема. Складносурядне та безсполучникове речення. 
Інтерактивний плакат/дошка до теми «Складносурядне та 

безсполучникове речення» має наступні мітки: відео «Складні 
сполучникові речення», «Складносурядне речення», 
«Безсполучникове речення», «Типові помилки»; завдання 
«Перевір знання», «Види складних речень» на платформі 
Learning apps; тести для самоперевірки знань про складні, 
складносурядні та безсполучникові речення 
(https://www.thinglink.com/scene/1310924252337143811) (рис. 4).   

 

 
Рисунок 4. Інтерактивний плакат з курсу «Сучасна українська мова» у сервісі 

Thinglink 

 
Thinglink дає змогу поєднувати роботу з різними онлайн-

ресурсами, переглядати відео, організовувати групову роботу; 
студенти можуть прослуховувати та переглядати завдання навіть 
в позаурочний час. Мотивуючим фактором є створення власної 
інтерактивної дошки до певної теми. Під час такої роботи 
(індивідуальної чи групової) студенти не тільки опановують 
теоретичний матеріал з української мови, а й здобувають навички 
створення такої дошки, вчаться процювати з нею, що дає 
можливість підвищити методичну компетентність.  

Для майбутнього вчителя початкових класів електронні 
освітні ресурси є помічником у саморозвитку й самоорганізації. 
Використання електронних освітніх ресурсів дозволяє проводити 
заняття сучасно й цікаво; сприяє підвищенню внутрішньої 
мотивації студентів до вивчення української мови, формує 
методичну, інформаційну компетентності, навички групової 
роботи, розвиває творчі здібності. Застосування електронних 
освітніх ресурсів, зокрема, інтерактивної дошки thinglink, є 

https://www.thinglink.com/scene/1310924252337143811
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запорукою ефективного навчання української мови в підготовці 
майбутніх учителів початкових класів. 
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ПОКРАЩЕННЯ РІВНЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ 
Перепелиця Н. Ю. 

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

Світ, в якому ми сьогодні живемо, стає все більш залежним 
від інформаційних технологій. Вони широко, інтенсивно і 
ефективно використовуються людиною у всіх сферах діяльності. 
Для мільйонів людей комп’ютер перетворився в звичний атрибут 
повсякденного життя, став незамінним помічником у навчанні, в 
роботі і відпочинку. Він звільнив людину від рутинної роботи, 
спростив пошук і отримання необхідної та своєчасної інформації, 
спілкування між людьми, прискорив прийняття рішень. 
Інформатизація всіх сфер життя суспільства привела до появи 
нової категорії культури – інформаційної, причому оволодіння нею 
починається з раннього дитинства. У зв’язку з впровадженням 
інформаційних технологій в навчально-виховний процес 
змінилися освітні цілі. Акцент змістився з «засвоєння знань» на 
формування «компетентностей», відбувається переорієнтація на 
особистісно орієнтований підхід. Тобто, головним завданням 
навчання стає передача певної суми знань, а формування умінь 

http://pozdniakovatania.blogspot.com/p/blog-page_21.html
https://drive.google.com/file/d/0B6y-TSh0wJSATGctWExDVmRTWE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B6y-TSh0wJSATGctWExDVmRTWE0/view
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2017_15_49
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2019_1_9
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отримувати і обробляти інформацію, формування навичок 
мислення високого рівня: аналізувати, синтезувати, оцінювати. 
Все це вимагає впровадження в навчальний процес інноваційних 
педагогічних технологій. 

Глибокий аналіз та пошук інформації про можливості 
проєктного методу привели мене згодом до методики веб-квесту, 
яка є одним з варіантів технології проєктування, і яку я вважаю 
одним з перспективних напрямків формування інформаційних і 
комунікаційних компетенцій. Продовжуючи пошук способів 
підвищення мотивації і можливостей застосування ІКТ в своїй 
роботі я зацікавилася створенням проєктним методом віртуальних 
екскурсій. Саме про віртуальних екскурсіях як про один з варіантів 
застосування нових інформаційних технологій в навчальному 
процесі в даній статті і піде мова. 

Віртуальні екскурсії – один з найефективніших і 
переконливих на даний момент способів представлення 
інформації, оскільки вони створюють у глядача повну ілюзію 
присутності.   

Щоб переглядати віртуальну екскурсію, не потрібно 
встановлювати додаткове програмне забезпечення. Завдяки 
високому ступеню наочності і ефекту присутності віртуальні 
екскурсії викликають небувалий інтерес у користувачів мережі 
Інтернет. Віртуальна екскурсія, звичайно, не замінить особиста 
присутність, але дозволить отримати досить повне враження про 
досліджуваному об’єкті.   

Така екскурсія має ряд переваг перед традиційними 
екскурсіями: не покидаючи навчального кабінету можна відвідати і 
познайомитися з об’єктами. Автоматизація обробки інформації 
про досліджуваному об’єкті підвищує продуктивність роботи 
студентів. Допомагає організувати діяльність студентів з 
оволодіння науковими знаннями. Допомагає ознайомитися з 
методами пошуку, систематизації і наочного подання інформації 
за допомогою комп’ютера. 

Перевагами є доступність, можливість повторного 
перегляду, наочність і багато іншого. В ході екскурсії глядачі не 
тільки бачать об’єкти, на основі яких розкривається тема, чують 
про ці об’єкти необхідну інформацію, а й опановують практичними 
навичками самостійного спостереження і аналізу. Розробка і 
проведення віртуальних екскурсій сприяє закріпленню знань із 
сучасних комп’ютерних технологій  Однак це зовсім не означає, 
що реальні екскурсії повинні канути в лету – необхідно знайти 
оптимальне поєднання реальності і віртуальності в екскурсіях, 
виходячи з інтересів студентів і завдань навчання. Перед тим, як 
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проводити віртуальну освітню екскурсію, проводжу зі студентами 
вступну бесіду, відзначаючи цілі та завдання подорожі, пропоную 
підготувати маршрутні листи, а також направляю увагу студентів 
на способи навігації по сайту. Під час Інтернет-екскурсії студентам 
можна запропонувати законспектувати цікаві моменти, скопіювати 
потрібні матеріали в свої папки. Закінчується екскурсія 
обов’язково підсумкової бесідою, під час якої ми разом зі 
студентами узагальнюємо побачене і почуте, виділяючи важливі 
моменти. В кінці заняття студенти отримують творчі завдання для 
закріплення пройденого матеріалу. Як правило, я пропоную 
написати звіт, підготувати виступ, створити альбом, презентацію. 
Такі екскурсії, звичайно, досить цікаві і ефективні. Але їх можна 
здійснити тільки в комп’ютерному кабінеті і при наявності 
підключення до мережі Інтернет. 

Якщо ж цього немає, то тоді на допомогу викладачеві 
можуть прийти інтерактивні, мультимедійні екскурсії, розроблені 
самим викладачем або студентами під його керівництвом. Такі 
мультимедійні екскурсії теж відносяться до розряду віртуальних, 
але для їх проведення Інтернет не потрібен. Досить 
мультимедійного проєктора та комп’ютера в кабінеті. Переваги 
такої екскурсії в тому, що укладач (викладач, студент) сам 
вибирає необхідний матеріал, складає маршрут, змінює зміст 
відповідно до поставленої мети, а також доступність, можливість 
повторного перегляду, наочність і багато іншого. Такі віртуальні 
екскурсії набувають особливої цінності як продукт діяльності 
самих студентів. Мультимедійна віртуальна екскурсія являє 
собою програмно-інформаційний продукт у вигляді гіпертексту, 
призначений для інтегрованого подання матеріалів екскурсії. 
Гіпертекст зручний для об’єднання різних форм інформації. 
Основа гіпертексту – текстова інформація, але HTML дозволяє 
легко включати в текст ілюстрації, звукові та відеофрагменти. 
Гіпертекст зручний для моделювання екскурсії. У загальному 
вигляді гіпертекст складається з інформаційних фрагментів, 
пов’язаних між собою спрямованими переходами – посиланнями. 
Користувач рухається по цим переходам від фрагмента до 
фрагмента точно так же, як під час реальної екскурсії переходить 
від об’єкта до об’єкта і дізнається про них щось нове. Якщо 
створення екскурсії доручено студентам, то роботу можна 
організувати за методом проєктів. Тоді це стає способом 
формування універсальних компетенцій (інформаційної, 
комунікативної, вирішення проблем та ін.). За класифікацією 
проєктів віртуальні екскурсії можна віднести до інформаційних 
проєктів, які вимагають збору інформації, ознайомлення з нею 
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зацікавлених осіб. Аналіз і узагальнення фактів схожі з 
дослідницькими проєктами і є їх складовою частиною. Як і при 
розробці будь-якого проєкту в основі підготовки віртуальної 
екскурсії лежить певний алгоритм дій, що дозволяє студентам 
досягти успішного результату.  

Перелічимо найбільш важливі «кроки» при створенні 
віртуальної екскурсії: 

− визначення теми; 

− постановка мети і завдань екскурсії; 

− складання маршруту екскурсії; 

− вивчення та відбір екскурсійних об’єктів; 

− вивчення літературних джерел по темі екскурсії, 
експозицій і фондів музеїв, консультації у фахівців; 

− написання контрольного тексту екскурсії;  

− комплектування «портфеля екскурсовода»;  

− вибір методичних прийомів проведення екскурсії; 

− показ екскурсії.  
Для ефективної розробки екскурсійної теми зазвичай із 

зацікавлених студентів створюю творчі групи по 5–7 чоловік. 
Доцільно кожному члену творчої групи дати окреме завдання 
(підтему), з урахуванням його власних інтересів і можливостей. 
Далі весь матеріал об’єднується і редагується керівником, якого 
вибирають члени групи. Головне ж завдання викладача – 
допомогти зробити перші кроки.   

Виходячи з власного досвіду, можу сказати, що створення 
екскурсії – складний процес, який вимагає від упорядника великих 
творчих зусиль. Але результат того вартий! Віртуальна екскурсія 
реалізує принципи сучасної педагогічної діяльності: принцип 
компетентнісного підходу – отримання високого результату через 
діяльність студентів, принцип пізнавальної діяльності – через 
самостійну, творчу діяльність до отримання нового знання. А 
якщо ми навчимо студентів не тільки працювати, вчитися, долати 
труднощі, а й отримувати від цього задоволення – тоді можна 
сказати, що основну мету, яка ставиться перед освітою, ми 
виконуємо. 
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ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ 

СОЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 
Пєшкова Л. А. 

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

 
Викладання соціальних дисциплін повинно йти в ногу з 

часом, а нові мето-дики їх викладання – враховувати сучасні 
вимоги до застосування інформаційних технологій. Але, на жаль, 
відповідного програмного забезпечення цих дисциплін сьогодні 
недостатньо. Тому викладачі намагаються самостійно створити 
програми, хоча і розуміють, що вони з технічної точки зору є 
недосконалими. 

Нові методики їх викладання повинні враховувати сучасні 
вимоги до застосування інформаційних технологій. У навчальних 
закладах комп’ютерні технології повинні привести до поступового 
формування нового покоління, покоління інформаційного 
суспільства, тих, хто в найближчому майбутньому буде 
користуватися новими інформаційними технологіями (НІТ) як 
звичайним засобом для розв’язання різноманітних завдань у 
побуті, навчанні, повсякденному житті, на виробництві та в інших 
сферах діяльності людини. 

У викладанні предметів соціально-економічного циклу НІТ 
повинні перетворитися у ще один ефективний інструмент, який 
полегшить засвоєння знань з предметів, зробить їх більш 
цікавими, наочними, живими. Заняття, внаслідок застосування 
НІТ, набувають іншого характеру та стилю, потребують нових 
методичних підходів. 

При цьому може досягатися більша індивідуалізація 
навчального процесу, визначитись ступінь засвоєння матеріалу 
конкретним студентом, що, як правило, є найскладнішою 
проблемою навчально-виховного процесу. 

Але, які передумови повинні бути в нинішнього викладача 
закладу фахової передвищої освіти, щоб він міг ефективно 
використовувати HIT? 

1. Необхідна матеріальна база: наявність самих 
комп’ютерів, обладнання, про-грам. Постійно заповнювати 
інформаційний програмний вакуум національним, педагогічним 
продуктом. 

2. Інформаційна культура викладача: відповідна 
підготовка викладача до використання НІТ, наявність 
персонального комп’ютера, знання переліку програм, збережених 
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на магнітних носіях, вміти зберегти інформацію скористатись 
принтером. 

3. Інформаційна культура студента: досконале володіння 
комп’ютером на рівні користувача. 

4. Наявність заочного педагогічного досвіду: з НІТ може 
працювати той викладач,  який користується всім арсеналом 
традиційних методик, додаткових психологічних та методичних 
зусиль. 

5. Знання методик ефективного застосування 
комп’ютерних програм: молоді викладачі добре знають 
комп’ютер, але не мають за плечима широкого досвіду та 
багатого арсеналу засобів навчання, які притаманні досвідченим 
викладачам, переважна більшість яких через незнання 
комп’ютера, не застосовує їх. 

6. Наявність необхідного педагогічного програмного 
забезпечення, що відповідало б навчальним програмам 
дисциплін. На сьогодні ця проблема стоїть найгостріше. Викладачі 
не можуть бути програмістами. Усі існуючі програми, які можна 
застосовувати при викладанні соціальних дисциплін, слід 
поділити на кілька груп: 

− Тестово-контролюючі програми. Проблемою є лише 
правильне складання тестів викладачем, тому що програм із 
тестами немає. 

− Мультимедійні електронні підручники. Вони готуються 
при допомозі фахівців, бо містять певний методичний комплекс 
тестової, графічної, звукової та відео інформації з кількох тем або 
з усього курсу. 

− Мультимедійні енциклопедії, електронні бібліотеки. 
Їх варто застосовувати для самостійної роботи студентів, в якості 
допоміжних матеріалів. Тому викладачеві слід самому знати їх, 
щоб надсилати до них студентів, даючи чіткі технічні показники 
для швидкого пошуку необхідної інформації.  

− Навчальні програми за структурою: 
а) викладання матеріалу; 
б) тренування; 
в) тестування та контроль. 
Але, більшість існуючих навчальних програм не може 

повністю забезпечити стійких знань та вмінь, розвиток творчих 
умінь студентів. Другим недоліком є те, що під час роботи студент 
постійно замкнений на комп’ютер, а це негативно впливає на 
розвиваючі та виховуючи можливості навчання. 

Відсутній зворотній зв’язок, який дає можливість провести 
засвоєння матеріалу значно краще та ефективніше. 
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Отже, застосування комп’ютерних технологій при 
викладанні предметів соціального циклу, тих предметів, які несуть 
на собі вагому частку виховної роботи, не завжди доцільне. Часте 
застосування НІТ збіднить навчальний процес. Живе слово 
викладача ніколи не втратить своєї освітньої функції. Тому 
розв’язання проблеми, застосування нових інформаційних 
технологій при викладанні соціальних дисциплін у закладах 
фахової передвищої освіти є зараз найбільш актуальною. 

Виходячи з власної практики, я в черговий раз переконуюся 
у тому що: сьогодні, як ніколи, перед викладачами історії 
поставлено завдання щодо формування серед студентів творчої 
особистості, загальнолюдських цінностей і відновлення загальної 
культури. Схильність студентів до активної творчої діяльності 
відбувається на заняттях різних типів. Це і робота в малих групах, 
і робота в парах, і створення проблемних ситуацій, і моделювання 
та прогнозування ситуацій, «мозковий штурм», метод «Прес», 
метод «двох кілець» та інші. 

Вагома частка у формуванні серед студентів самостійності, 
вмінні вести діалог, шукати компроміси, вирішувати проблеми, 
здобувати і опрацьовувати інформацію належить не стільки НІТ, а 
скільки інтерактивним методам навчання. 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 

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 
 

Демократичні перетворення в усіх сферах нашого 
суспільства зумовили певні зміни організації та змісту навчання у 
вищій школі, пошуки нових форм і методів навчання, що 
актуалізувало проблему підвищення мовної лексикографічної 
культури педагогічних кадрів.  

Останнім часом спостерігається зростання популярності 
жанру довідникової літератури в умовах інформаційно-
технологічного ХХІ століття, оскільки динамічно розвивається 
комп’ютерна і корпусна (електронна) лексикографія, а створені в 
такий спосіб словники є досить надійним і зручним засобом 
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систематизації, збереження й оперативного передавання 
інформації.  

Українська лексикографія має давню традицію, що 
позитивно позначилась як на процесах нормалізації мови, так і на 
вдосконаленні лексикографічної культури її носіїв. Водночас 
сьогодні вчені висловлюються про важливість реформування 
вітчизняного поліграфічного словникарства та створення 
словниково-довідникових джерел нового типу, зокрема розвитку 
комп’ютерної і корпусної лексикографії.  

На сучасному етапі розвитку вищої освіти з’явилася чимала 
низка наукових досліджень, присвячених проблемі формуванню 
лексикографічної компетентності, а саме створення словниково-
довідникових джерел нового типу. Так, принципи застосування 
мультимедійних технологій у навчальному процесі, зокрема, 
розвитку комп’ютерної і корпусної лексикографії як засіб 
активізації навчально-пізнавальної діяльності на заняттях 
філологічного циклу, аналізували такі науковці: В. Балог, Я. Галас, 
І. Гнатюк, А. Загнітко, О. Кровицька, Т. Кульчицька, Л. Полюга, 
О. Потапенко, О. Семеног. 

Аналіз наукової, методичної літератури та стану підготовки 
студентів у вищих закладах освіти свідчать, що донині відсутня 
перспективна концепція формування лексикографічної 
компетентності у майбутніх учителів початкових класів. Елементи 
процесу формування лексикографічної компетентності не 
об’єднані цілісною концепцією, нерідко випадкові, частково 
представлені в окремих розділах дисципліни «Сучасна українська 
мова з культурою мовлення», які вивчаються студентами на 
факультеті. Ці елементи розглядаються, на нашу думку, як 
другорядні й не виступають предметом особливої уваги.  

Незважаючи на зростання кількості комп’ютерної 
словникової продукції, появу ґрунтовних лексикографічних 
досліджень (Я. Галас, В. Балог, Л. Струганець, О. Стишов), 
питання лексикографічної культури, лексикографічної 
компетентності як невід’ємної складової професійної педагогічної 
компетентності залишаються відкритими. 

Сформована лексикографічна компетентність, на нашу 
думку, засвідчує високий рівень мовної компетенції майбутнього 
фахівця, визначаючи і відповідний рівень розвитку 
лексикографічної культури студента.  

Серед книжного багатства особливе місце посідають 
словники як вияв духовних цінностей народу, відображення його 
мовної культури і національної долі в певну епоху, 
документознавче свідчення історії. Дійсно, отримання повноцінної 
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освіти сьогодні практично неможливе без звернення до цього 
інтелектуального наставника і порадника, своєрідного путівника в 
океані лексичних скарбів мови, незмінного довідника у праці 
практика і науковця» [1], невід’ємної складової професійної мовної 
культури. 

Рівень загальної і мовленнєвої культури багато в чому 
визначається тим, які загальні та спеціальні лексикографічні 
знання має особистість, як володіє уміннями користуватися 
лексикографічними виданнями різних типів і вибирати з них 
необхідну інформацію, якою мірою набуті навички самостійної 
науково-дослідницької роботи в галузі лексикографії, чи 
усвідомлює потребу звернення до словника з метою вирішення 
пізнавальних і комунікативних завдань. 

В умовах глобальної інформатизації сучасного суспільства 
все частіше вчені-методисти наголошують на необхідності 
формування у студентів саме лексикографічних умінь і навичок 
(О. Горошкіна, Л. Прокопенко, О. Семеног, Л. Струганець, 
В. Шляхова). Це зумовлено професійними потребами, оскільки 
майбутній викладач повинен вільно користуватись словниково-
довідковими джерелами різних типів та володіти навичками 
роботи збирача й обробки друкованого і комп’ютерного 
лексикографічного матеріалу. Як слушно зауважує О. Семеног, 
«…сформована лексикографічна компетенція характеризує 
високий ступінь професійної підготовки, засвідчує інтерес і повагу 
користувача до рідної мови, її історії, визначає рівень розвитку 
лінгвістичного чуття» [2]. Отже, сформована лексикографічна 
компетентність сприятиме формуванню інших видів 
компетентностей та визначатиме рівень професійної підготовки. 
Важливим кроком до формування лексикографічної 
компетентності вважаємо ознайомлення студентів із основними 
питаннями, проблемами, здобутками відповідної науки. 

Рівень загальної і мовленнєвої культури багато в чому 
визначається тим, які загальні і спеціальні лексикографічні знання 
має особистість, як володіє уміннями користуватися 
лексикографічними виданнями різних типів і вилучати з них 
необхідну інформацію, якою мірою набуті навички самостійної 
науково-дослідницької роботи в галузі лексикографії, чи 
усвідомлює потребу звернення до словника з метою вирішення 
пізнавальних і комунікативних завдань. Йдеться про 
лексикографічну компетентність. 

Сформована лексикографічна компетентність характеризує 
високий ступінь професійно-педагогічної підготовки, засвідчує 
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інтерес і повагу користувача до рідної мови, її історії, визначає 
рівень розвитку лінгвістичного чуття.  

Для виявлення рівня сформованості лексикографічної 
компетентності на факультеті ПТПО, студентам було 
запропоновано дати відповіді на запитання: 

1. Що вивчає розділ мовознавства «Лексикографія»? 
2. Що таке словник? Які функції виконує словник?  
3. Назвіть типи лінгвістичних словників та визначте їх 

цільове призначення. 
4. З яких структурних елементів складається словник? 
5. Охарактеризуйте поняття «словникова стаття». 
6. Що ви знаєте про лінгвокультурологічний словник? Які 

вам відомі лінгвокультурологічні словники? 
7. Що таке комп’ютерна лексикографія? 
8.  Який словник називається електронним? У чому 

особливість мультимедійного словника? Які в них переваги у 
порівнянні з друкованими?  

Усні опитування і письмова анкета, проведені серед 
студентів Донбаського державного педагогічного університету, 
засвідчили, що лише 10% респондентів користуються 
українськомовними словниками системно, 7% – зверталася до 
словників самостійно, а не з примусу чи нагадування викладачів. 
Більшість студентів пояснюють такий стан відсутністю належної 
реклами словників і тим, що лише 12% з них має українськомовні 
словники в домашній бібліотеці. 

Опитування свідчить, що студенти майже не цікавляться 
лексикографічними новинками взагалі, електронними зокрема. 
Більшість студентів (55%) звертаються до нових 
лексикографічних видань лише за вказівкою викладача, що 
свідчить про відсутність бажання самостійно здобувати потрібну 
інформацію. 

Дається взнаки і недостатній рівень сформованих умінь 
користуватися словниковою продукцією нефілологічного 
факультету: як зазначалося вище аудиторно лексикографія 
вивчається на факультеті підготовки вчителів початкових класів 
на другому курсі тільки 1 годину (у складі теми «Лексикологія» і 
«Фразеологія»), а актуальні питання словникарської роботи, 
відомості про електронні словники, принцип роботи з ними, 
особливості будови словникової статті, позитивні чи негативні 
характеристики останніх, поняття комп’ютерної лексикографії, 
корпусної лексикографії, винесені на самостійне опрацювання без 
відповідних ґрунтовних методичних рекомендацій. Окрім того, і у 
студентів, і у викладачів нерідко виникають труднощі у визначенні 
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лексикографічних видань, освітніх сайтів, до яких доцільно 
звернутися, виконуючи лінгвістичні або методичні завдання. 

Незважаючи на зростання кількості комп’ютерною 
словникової продукції, появу ґрунтовних лексикографічних 
досліджень (Я. Галас, В. Балог, Л. Струганець, О. Стишов), 
питання лексикографічної культури, лексикографічної 
компетентності як невід’ємної складової професійної педагогічної 
компетентності залишаються відкритими. 

Рівень сформованості лексикографічної компетентності 
залежить не лише від підготовки студентів із розділу 
«Лексикографія», а й усіх лінгводидактичних дисциплін 
факультету ПТПО. 

Отже, формування лексикографічної компетентності 
майбутніх учителів початкових класів буде ефективним за умов 
інтеграції лексикографічних знань в усі складові професійної 
підготовки; збільшення питомої ваги лексикографічного 
компонента при викладанні навчальних дисциплін різних циклів, у 
пошуково-дослідній, позаудиторній роботі; вироблення у 
викладачів готовності бути носіями мовної, лексикографічної 
культури. 
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МЕДІАТЕКСТ ЯК СИСТЕМОУТВОРЮВАЛЬНА ОДИНИЦЯ 
МЕДІАЛІНГВІСТИКИ 

Рисюкова А. К. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
 

Засоби масової комунікації (ЗМК) відіграють величезну роль 
як у житті суспільства, так і в розвитку мови зокрема. З другої 
половини ХХ століття зростання значення ЗМК набуває 
прогресивного аспекту: їх традиційна кількість збільшується, 
відбувається вдосконалення ІК-технологій, розвиток мережі 
Інтернет допомагає створити єдиний інформаційний простір. Так, 
у зв’язку з практичними потребами людства вживати мову в 
процесі комунікації та дотримуватися культури мовлення виникла 
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така мовознавча наука, як лінгвістика, що надає відомості про 
мову теоретичного і прикладного характеру. З розвитком 
цифрового простору можна з упевненістю говорити про 
функціонування медіалінгвістики та її структурної одиниці: 
медіатексту.  

Визначено, що соціально-інформаційні процеси впливають 
не лише на життя суспільства, а й на використання мови і 
мовлення в масовій комунікації зокрема. Так, науковці 
виокремлюють такі типи ЗМК: масмедійні комунікації, рекламні 
комунікації, PR-комунікації, пропагандистська комунікація 
(соціальна, релігійна, комерційна, ідеологічна), агітаційна 
комунікація тощо. Значну увагу звернено на підходи до вивчення 
типів масової комунікації, типологію ЗМК, комп’ютерні та цифрові 
засоби, електронні лінії комунікації, інтернет, друковані засоби 
комунікації, мережеву онлайн-комунікацію, конвергентні медіа, 
мобільний зв’язок, глобальне телебачення, взаємозв’язок типів і 
засобів масової комунікації тощо. Усе перераховане дає підстави 
говорити про широке функціонування медіатексту в медійному 
середовищі.  

Зазначимо, що увага до медіатексту як одиниці масової 
комунікація щогодини збільшується, що сприяє зростанню 
зацікавленості до медіалінгвістики з боку мовознавців. З’ясовано, 
що серед головних передумов виникнення медіалінгвістики є 
стрімке зростання інформаційно-комунікаційних технологій, 
створення глобальної мережі медіакомунікації, формування та 
розвиток єдиного інформаційного простору, становлення та 
наукове осмислення поняття «медіатекст», визначення його 
функціонально-стилістичних особливостей і внутрішньої 
структури. Так, медіатекст – це твір масовоінформаційної 
комунікативної діяльності в усній або писемній формах. Термін 
«медіатекст» виник в англомовній літературі в 90-х роках XX 
століття для позначення тексту, що функціонує в мережі засобів 
масової комунікації. Необхідність введення цього терміна в 
науковий обіг обумовлено розвитком інформаційної сфери та 
появою нових ЗМК [1]. 

Медіатекст є системоутворювальною одиницею 
медіалінгвістики, що вивчає функціонування мови в медіасфері 
або в сучасній масовій комунікації, яка представлена 
друкованими, аудіовізуальними та мережевими медіа. 

У медіалінгвістиці використовуються всі методи текстової 
обробки: починаючи з методів системного аналізу, і закінчуючи 
логічним, емпіричним, соціолінгвістичним методами. Для 
вивчення текстів масової комунікації використовуються методи 
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когнітивної та критичної лінгвістики, функціональної стилістики 
тощо. Комплексне застосування методів різних наук дозволяє 
сформувати інтегрований підхід до вивчення медіатекстів ЗМК. 

Медіатекст є об’ємним і багаторівневим явищем. За 
способом створення медіатексту, він може бути авторським або 
колегіальним. Це залежить від того, скільки людей взяли участь в 
розробці медіатексту (прикладом авторського тексту може бути 
будь-який матеріал, що містить інформацію про авторство, 
(рекламний або інформаційний буклет); прикладом колегіального 
тексту може бути репортаж із місця подій) [2]. З’ясовано, що 
форму створення і форму відтворення медіатексту слід 
розглядати в єдиному аспекті, бо значна кількість текстів, які 
спочатку мали сприйматися в усному вигляді, починають 
функціонувати в письмовому і навпаки.  

Визначено, що поняття «медіатекст» у межах 
медіалінгвістики тісно функціонує з медіаграмотністю (уміння 
аналізувати і синтезувати просторово-часову реальність, уміння 
«читати» медіатекст); медіавпливом (дослідження впливу 
медіатекстів на учнів під час освітнього процесу, розвитку 
свідомості, формування поведінки, поглядів тощо); 
медіасприйняттям (сприйняття медіареальності, творів 
медіакультури); інтерпретацією медіатексту (переосмислення 
медіаповідомлень, оцінка соціальної значущості твору тощо). 

Під час організації навчальної діяльності з використанням 
медіатекстів слід звернути увагу на те, щоб вони відповідали 
віковим особливостям і рівню підготовленості учнів, контекстним 
знанням; фізіологічним можливостям учнів; мали виховний аспект; 
відповідний спосіб кодування інформативних елементів (мова 
екранної образності і складові: зображення предметів, 
співвідношення статичних і динамічних елементів образу, цифри, 
написи, рамки, їх колір, форма, послідовність тощо) з 
урахуванням можливостей сприйняття учнів і переробки ними 
інформації; містили оптимальну кількість закладеної інформації; 
були спрямовані на формування і розвиток певних умінь і навичок 
(відповідність освітнім завданням, наявність моделі навчання, 
насиченість медіатексту графічними елементами, звуками, 
анімацією тощо, відповідність конкретних прийомів педагогічним 
технологіям, варіативність використання медіатексту в умовах 
застосування різних педагогічних методик). 

Отже, медіалінгвістика – це наука, що вивчає 
функціонування мови в медіасфері. Її основною категорією є 
медіатекст, який являє собою комплексне і складне явище, що 
має низку характерних ознак: відтворення конкретної інформації, 
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що виражена мовленням для впливу та переконання; логічна 
завершеність висловлювань, комунікативний намір і практична 
цінність; відбиття мовної особистості творця, його 
світосприйняття, інтелектуального рівня, когнітивної здатності 
тощо. 

Література 
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ГРУПОВА ФОРМА РОБОТИ В НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
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Слов’янський енергобудівний фаховий коледж 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

 
Одне з основних завдань викладача з іноземної мови- 

забезпечити активною діяльністю кожного студента протягом 
усього заняття. 

Реалізувати це завдання допомагає групова форма роботи, 
яка сприяє також формуванню вмінь і навичок самостійної роботи 
у засвоєнні англійської мови. Також групова робота це один з 
найбільш ефективних методів у навчанні іноземній мові.  

Групове навчання являє собою поєднання різних форм 
навчальної діяльності. Групову діяльність слід розглядати як 
необхідну умову для вироблення індивідуальних здібностей, умінь 
та навичок самостійної, творчої діяльності студентів.  

Групова навчальна діяльність є формою спільної діяльності 
у складі малих груп, у якій виділяють індивідуально-групову, 
парно-групову, фронтально-групову та групову форми. Методом 
групового навчання є взаємне навчання, яке передбачає, що 
кожен із тих, хто навчається, є одночасно вчителем стосовно до 
інших членів групи, допомагає їм засвоїти ті знання та вміння, 
якими вони володіють найбільш успішно, а це в свою чергу, 
сприяє вирівнюванню загального рівня засвоєння навчального 
матеріалу. 

Правила злагодженої роботи: 
1. Перед роботою слід домовитися, хто що буде 

виконувати.  
2. Не сперечатися даремно.  
3. Намагатися зрозуміти одне одного.  
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Робота в навчальних групах будується на принципах 
рівноправності. Слід пам’ятати, що організовуючи роботу в групах, 
потрібно забезпечити активність кожного студента. 

Утворюючи групу, викладач враховує бажання студентів, 
бере до уваги обсяг домашніх завдань з інших предметів. 
Доцільно виготовити індивідуальні картки-підказки. Кількість 
реплік кожного студента повинна бути приблизно однаковою. 

Групову форму роботи я часто застосовую для перевірки 
домашнього завдання. Також застосовую на заняттях рольову гру, 
при цьому використовую групову форму роботи. Так, наприклад, 
при засвоєнні теми «Подорож» студентам пропонується розіграти 
ситуацію: «Майбутня подорож». Студенти обговорюють план 
майбутньої подорожі. Кожен пропонує свій засіб мандрівки. 
Завданням кожного є необхідність переконати інших, що подорож 
їхнім видом транспорта – найбільш цікава. 

Пропонуються картки з опорними словами та виразами: 
Подорож на літаку (Travelling by plane): Flight, To take off, To 

land, Passport control, Baggage reclaim, Security check, Boarding 
card, Runway, Gate, To check in, Hand luggage, Departure lounge, 
Duty-free shop,Ticket.  

Подорож на воді (Travelling by water): Liner, Crew, Deck, 
Anchor, Sail, Mast, 

Pier, Cabin, Lounge, Ferry, Life buoy.  
Подорож на поїзді (Travelling by train): Carriage, Railway 

station, Cloak room, Timetable, Waiting room, Dining car, Ticket 
collection, Booking office, Fast train, Through train, To travel abroad, 
To arrive, To change the train, To miss train, Full ticket, Single ticket, 
Return ticket, First (second, third) class car, Information office (inquiry 
office). 

Подорож на машині (Travelling by car): Wheel, Seat-belt, 
Horn, Drive a car. 

Ефективною є групова робота у процесі навчання 
діалогічного мовлення. Наприклад, можна поділити на групи і 
кожній запропонувати свою ситуацію: 

Ви загубились в чужому місті і вам потрібно знайти місце, де 
ви домовились зустрітись зі своїм товаришем. 

Ви хочете відвідати музей, театр, оперу, але не знаєте де 
він знаходиться. 

У результаті групової роботи студенти складають діалог, 
який відтворюють уголос. 

Приклад: 

− Excuse me. Sorry to bother you but I’m afraid I got lost. I’m 
looking for the Opera House. How do I get there? 
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− I know this area quite well. So you have to go down the road 
that way and when you see the Napoleon monument you should turn 
left and follow the stone path. 

− Right. Is there a sign near the Theatre? 

− No, sorry. But I am sure you won’t miss it. It’s a beautiful 
marble building with columns. It’s next to the Art gallery, just opposite 
the fountains. If you need a box-office there you should take a lift to 
the basement level, then pass the cloakroom and walk straight down 
the aisle until you see the notice. 

− That seems quite far. Ok then. Thanks a lot. You’ve been 
really helpful. By the way is there a beach close to the Theatre? Could 
you tell me the way, please? 

− Actually it’s about 2 miles from the Opera House. You could 
catch a bus and the third stop will be yours. 

− I would rather go on foot. I enjoy walking and admiring the 
city architecture. 

− I see. Then you should go around the corner on your left, 
walk along King’s Road, cross the bridge and then take the second 
right at the traffic lights. You’ll see the exit to the beach in about half a 
mile. 

− OK. Thanks again. Hopefully I won’t get lost again. 

− Have fun at the beach! 
Робота групами пропонується і під час виконання домашніх 

завдань. 
У поєднанні з іншими формами робіт навчальної діяльності 

групова форма – дуже ефективна в процесі навчання іноземної 
мови: розширюється словниковий запас, виховується почуття 
відповідальності за доручену справу, розвивається логічне 
мислення, здатність орієнтуватися в ситуації, що склалася, зникає 
сором’язливість і страх спілкування. 

Групова навчальна діяльність сприяє активізації й 
результативності навчання студентів, вихованню гуманних 
стосунків між ними, самостійності, умінню доводити і відстоювати 
свою точку зору, а також прислуховуватися до думки товаришів, 
культурі ведення діалогу, відповідальності за результатами своєї 
праці, чітко усвідомлювати важливість ділового партнерства, 
творчої співдружності. 
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Інформаційна доба відкриває перед сучасною вищою 
освітою низку нових перспективних можливостей, ефективне 
використання яких сприятиме модернізації освітніх систем, 
створенню конкурентного освітнього середовища для навчання і 
підготовки нової генерації фахівців, спроможних конкурувати на 
сучасному ринку праці. Цифрова трансформація та нові 
соціокультурні реалії розвитку суспільства стали передумовою 
виникнення та поширення віртуальної, або альтернативної, 
реальності (virtual reality, VR). Про це наголошено на Дигітальному 
конгресі «Наука й навчання в епоху цифрових технологій», який 
організовано Німецьким культурним центром Goethe-Institut в 
Україні разом із Посольством Німеччини в Україні й Міністерством 
освіти та науки України [6]. Експерти обговорювали питання щодо 
глобальних тенденцій в освіті, використання цифрових технологій 
у процесі навчання в школі та закладах вищої освіти (далі – ЗВО), 
індивідуалізації навчального процесу, а також акцентували увагу 
на ролі гейміфікації та технологіях віртуальної реальності в 
навчанні. 

Зазначимо, що поняття «віртуальність» розглядається з 
різних точок зору, однак домінуючими є уявлення про 
віртуальність як про штучний феномен, створений людською 
діяльністю. На думку В. Волинець, віртуальна реальність – нова 
технологія безконтактної інформаційної взаємодії, що реалізує за 
допомогою комплексних мультимедіа-операційних середовищ 
ілюзію безпосереднього входження і присутності в реальному часі 
в стереоскопічно представленому «екранному світі» [2]. 
Суголосною є думка М. Кузнецової, яка вважає, що віртуальна 
реальність – продукт комп’ютерної технології й інтерактивне 
аудіовізуальне середовище, що характеризується високим рівнем 
психологічної достовірності та є новим середовищем комунікацій і 
формування культурних практик [4].  
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Нам імпонує точка зору М. Климнюка, який у своєму 
дослідженні [3] «віртуальну реальність» визначив як 
високорозвинену форму комп’ютерного моделювання, що 
дозволяє користувачеві зануритися у штучний світ і 
безпосередньо діяти в ньому за допомогою спеціальних 
сенсорних пристроїв, які зв’язують його з аудіовізуальними 
ефектами. При цьому зорові, слухові, моторні відчуття 
користувача замінюються їх імітацією, яка генерується 
комп’ютером.  

У ході дослідження встановлено, що системами віртуальної 
реальності називають пристрої, які більш повно, у порівнянні зі 
звичайними комп’ютерними системами, імітують взаємодію з 
віртуальним середовищем шляхом впливу на п’ять органів чуття 
людини. Так, віртуальна реальність має бути: 

− правдоподібною – підтримувала у користувача відчуття 
реальності того, що відбувається;  

− інтерактивною – забезпечувала взаємодію з 
середовищем; 

− доступною для вивчення – надавала можливість 
досліджувати великий, деталізований світ, що створює ефект 
присутності – залучала у процес як мозок, так і тіло користувача, 
впливаючи на максимально можливе число органів чуття [1]. 

Аналіз наукових джерел показав, що технології віртуальної 
реальності активно використовують у спорті, медицині, інженерії, 
дизайні, телекомунікаціях, військовій сфері, бізнесі, однак одним з 
найпоширеніших трендів розвитку VR є освіта.  

Нині використання віртуальної реальності відкриває багато 
можливостей у навчанні та освіті. Сучасні дослідниця Ю. Трач 
довела, що заняття з використанням сучасних технологій VR 
викликають підвищений інтерес, сприяють формуванню 
навчальної мотивації та активності здобувачів. Учена виокремила 
п’ять основних переваг застосування VR-технологій в освіті: 

− наочність (використання 3D-графіки дозволяє 
деталізовано показати хімічні процеси до атомного рівня. Тобто 
VR здатна не тільки надати відомості про саме явище, а й 
продемонструвати його з будь-якою мірою деталізації); 

− безпека (дозволяє занурити глядача в будь-яку ситуацію 
(операція на серці, управління надшвидкісним поїздом, космічним 
шатлом, техніка безпеки під час пожежі) без найменших загроз 
для життя); 

− залучення (віртуальна реальність дає змогу змінювати 
сценарії, впливати на хід експерименту або вирішувати завдання 
в ігровій і доступній для розуміння формі. Під час віртуального 



175 

заняття можна побачити світ минулого очима історичного 
персонажу, відправитися в подорож місцями людського організму 
тощо); 

− фокусування (віртуальний світ, який оточить глядача з 
усіх боків на всі 360 градусів, дасть змогу цілком зосередитися на 
матеріалі і невідволікатися на зовнішні подразники); 

− віртуальне заняття (вигляд від першої особи і відчуття 
своєї присутності в намальованому світі – одна з головних 
особливостей VR. Це дає змогу проводити заняття цілком у 
віртуальній реальності) [5]. 

Вищезазначене дозволяє констатувати, що для VR 
технологій характерним є вільне включення в реальність, 
вільність суб’єкту від різних соціальних ролей, а також важливість 
того, що віртуалізатор не відповідає життям за діяльність у 
віртуальній реальності, не порушується тілесність тощо.  

Важливим для нашого дослідження є те, що сьогодні 
мобільні додатки, онлайн-заняття та віртуальна реальність стали 
частиною повсякденного життя та докорінно змінили процес 
навчання. Так, в Україні командою проєкту «Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна грамотність», що виконується Радою міжнародних 
наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольств 
США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і 
науки України та Академією Української преси ініційовано пілотну 
менторську програму для викладачів ЗВО: «Новий інструмент – 
нові можливості: знайомимося з AltspaceVR» 
(http://project3819619.tilda.ws/).  

Результатом проходження менторської програми є 
підвищення рівня цифрової компетентності викладачів шляхом 
опанування технології створення альтернативного віртуального 
простору для проведення занять, урізноманітнення освітнього 
процесу та використання нових інструментів для зацікавлення 
здобувачів, організація власної активності, долучення до 
безкоштовних міжнародних подій у AltspaceVR та ін. 

Доречно вказати, що AltspaceVR є однією з перших 
соціальних VR-платформ сучасної епохи віртуальної реальності. 
AltspaceVR – безкоштовна платформа віртуальної реальності, яку 
можна застосовувати в режимі 2D (без окулярів) з комп’ютера або 
ноутбука. Для роботи в AltspaceVR комп’ютер має відповідати 
наступним характеристикам: 64-розрядна версія Windows 10, 
версія 1809 або новіша, Intel i5 4 ГБ оперативної пам’яті, 
виділений графічний процесор, сумісний з DX9, 1 Гб відеопам’яті, 
500 Мб вільного місця тощо. За даними представників Microsoft 
AltspaceVR об’єднує соціальні мережі з проєктами в режимі 

http://project3819619.tilda.ws/
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реального часу і використовує ефект занурення, щоб 
обмінюватися не просто повідомленнями, а цілими ситуаціями.  

Опанування соціальної платформи віртуальної реальності 
AltspaceVR дозволило учасницям проводити не тільки зібрання, а 
й групові демонстрації і покази. Викладачі активно 
використовують усі доступні інтерактивні, інформаційно-
комунікаційні технології у процесі створення та розробки власного 
заходу. Здобувачі охоче беруть участь у тестових заходах, із 
задоволенням вивчають інструменти AltspaceVR. Наразі триває 
підготовка до проведення учасницями менторської програми 
фінального заходу – власної сесії для студентської аудиторії. 
Перспективи подальших розвідок убачаємо в дослідженні 
проблеми формування цифрової компетентності засобами 
AltspaceVR. 
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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ЗАСОБАМИ 
РЕАЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 

Сипчук Є. Ю. 
Билбасівський опорний ЗЗСО І–ІІІ ступенів 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

 
Невід’ємною складовою частиною процесу вивчення фізики 

є реальний фізичний експеримент, який виступає відображенням 
наукового методу дослідження. Виконання учнями у навчальному 
процесі експериментальних досліджень та використання 
отриманих результатів під час вивчення природних явищ та 
закономірностей має сприяти становленню теоретичних знань і, 
відповідно, повинно стати важливим чинником розвитку мислення 
дітей [1]. Головною метою навчання фізики в закладах загальної 

https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation/virtualnaja-realnost-vr
https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation/virtualnaja-realnost-vr
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pkl_2014_30_6
https://youtu.be/gvtCoKu6B7Q
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середньої освіти є розвиток особистості, становлення наукового 
світогляду й відповідного стилю мислення, формування усіх видів 
компетентностей школярів [3]. Фізика – наука експериментальна. 
Тому важливою складовою процесу вивчення фізики є 
формування й розвиток в учнів дослідницьких умінь та творчих 
здібностей. Одним із засобів, що розвиває в учнів практичні 
навички, вміння та дослідницьку компетентність, є реальний 
фізичний експеримент. 

Використання навчального фізичного експерименту 
реалізує цілу низку навчальних проблем, які мають єдину 
дидактичну мету та об’єднані єдиною логікою процесу 
дослідження. Під час їх розв’язання учень відкриває для себе нові 
знання про об’єкт дослідження, оволодіває дослідницькими 
методами й прийомами, розвиває творчі здібності та критичне 
мислення [2]. 

Для розвитку творчих здібностей пропоную цікавий варіант 
роботи «Дослідження прискорення вільного падіння у нашій 
місцевості», який викликає інтерес в учнів, вмотивовує їх у 
подальшій дослідницькій діяльності та розвиває творчий 
потенціал. Після вивчення теми «Прискорення вільного падіння» 
учні знають, що дана величина є різною скрізь на Землі та 
стандартне значення відповідає прискоренню вільного падіння на 
висоті рівня моря. Тому для проведення розрахунків, згідно з 
рішенням третьої Генеральної конференції з мір та ваг у 1901 
році, було прийняте стандартне значення прискорення вільного 

падіння g = 9,80665 . Учні після вивчення теми роблять 

висновок, що відхилення від стандартної величини обумовлено 
низкою причин:  

− Обертанням Землі.  

− Формою Землі. Земля не ідеальна сфера, а сплюснута 
на полюсах. 

− Висотою над рівнем моря та неоднорідністю Землі. 
Відповідно в учнів виникає питання, яким є прискорення 

вільного падіння у місцевості, де вони проживають. За об’єкт 
експерименту ми обрали місто Слов’янськ. Для того, щоб 
порівнювати отримані результати під час реального 
експерименту, ми вирішили теоретичним шляхом обчислити 
прискорення вільного падіння. Для цього у довіднику дізналися, 
що місто Слов’янськ розташоване на висоті 166 метрів над рівнем 
моря. Застосувавши формулу для обчислення прискорення 
вільного падіння на висоті, обчислили, що воно складає 9,8135  

(рис. 1). 
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Рисунок 1. Теоретичне значення прискорення вільного падіння у м. Слов’янськ 

 
Після цього клас об’єднується у дві групи: одна група 

експериментально визначає прискорення вільного падіння за 
допомогою математичного маятника, а інша група за допомогою 
пружинного маятника. Під час проведення реального фізичного 
експерименту раджу використовувати цифрові вимірювальні 
комплекси Einstein або Nova, оскільки вони дають точний 
результат вимірювань, можливість показати розгорнуту у часі 
динаміку процесу і отримані дані легко оброблювати та 
систематизувати. 

Перша група, яка працює з пружинним маятником збирає 
експериментальну установку, яка складається з тягарця, пружини, 
датчика сили та датчика відстані, тим же часом друга група, яка 
працює з математичним маятником, має зібрати установку, яка 
складається зі штатива, нерозтяжної нитки, тягарця та датчику 
фотоворота, який буде фіксувати проходження тягарця через 
положення рівноваги (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Схема експериментальних установок пружинного та 

математичного маятників 

 



179 

Після збирання установки учні переходять до проведення 
досліду. Для успішного виконання вони дотримуються такої 
послідовності: 

1. Підвісити пружину з важком до датчика сили, що 
прикріплений до штатива. 

2. Визначити видовження пружини Δx за допомогою лінійки. 
3. Відтягнути пружину на невеличку відстань від положення 

рівноваги, та відпустити. 
4. Запустити програму, визначити період коливань Т 

(рис. 3). 
 

 
Рисунок 3. Вибір ділянки, на якій визначається період коливань пружинного 

маятника 

 
Після проведених дослідів, учні аналізують отримані дані та 

займаються відповідними фізичними розрахунками у групах. Після 
чого приходять до певного результату та обчислюють похибку 
вимірювань та результату (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Вихідні дані, які отримали учні під час розрахунку 
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Тим часом друга група, яка працює з математичним 
маятником, проводить дослід за такою схемою: 

1. Підвісити математичний маятник до штативу таким 
чином, щоб кулька вільно проходила у просвіт датчика 
«фотоворота». 

2. Виміряти довжину підвісу l.  
3. Відхилити маятник на невеликий кут, та відпустити. 
4. Запустити програму, та визначити період коливань Т 

(рис. 5). 
 

 
Рисунок 5. Виділення ділянки, що відповідає одному періоду коливання 

математичного маятника 

 
Після досліду учні в групах починають виконувати відповідні 

розрахунки, отримують з вихідних даних кінцевий результат, 
обчислюють похибку вимірювань та результату (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6. Вихідні дані, які отримали учні під час розрахунку 

 
Визначення прискорення вільного падіння в даній місцевості 

за допомогою цифрового обладнання стає таким простим, що 
дозволяє досягти одразу декілька цілей, а саме: визначати 
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величину, що досліджується, одночасно різними способами, що, в 
свою чергу, дає можливість аналізу, контролю знань та умінь 
учнів, а також запровадження на уроці групових методів навчання, 
удосконалення дослідницької діяльності та розвитку творчих 
здібностей шляхом реального фізичного експерименту. 
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ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ 
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ЛІНІЙ ЗА НАВЧАЛЬНОЮ ПРОГРАМОЮ НУШ  
«ДОСЛІДЖУЄМО МЕДІА», «ТЕАТРАЛІЗУЄМО» 

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

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
 

Освітній процес ніколи не зупиняється, він знаходиться  в 
постійному русі, удосконаленні. Тому проблема полягає не в 
механічному доповненні й розширенні вже існуючих методичних 
прийомів, способів, форм роботи, а в пошукові дійсно 
радикальних інноваційних підходів, здатних кардинально 
вплинути на саму сутність організації всього освітнього 
середовища. І такою на сьогодні для вітчизняної 
загальноосвітньої школи є запровадження програми нової 
української школи (НУШ). Вона задумувалася реформаторами не 
як чергова перебудова навчальних планів, методик тощо, а як 
якісна зміна фундаментальних підходів до розуміння природи 
самої освіти, її кінцевої мети. Наріжним каменем тепер 
виступають не знання як такові, а компетентності вміння: 
«читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і 
письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно 
обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння 
конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати 
рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з 
іншими людьми» [2]. Зрозуміло, ці компетентності не з’являться 
самі по собі, їх необхідно ретельно й цілеспрямовано формувати, 
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а тому в типових програмах нової української школи, розроблених 
паралельно О. Савченко та Р. Шияном, означено принципово нові 
змістові лінії навчання учнів початкових класів. Зокрема 
програмою Р. Шияна передбачено такі: «Взаємодіємо усно», 
«Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо мовлення», 
«Досліджуємо медіа», «Театралізуємо» [4]. На розгляді двох 
останніх ми й зупинимося детальніше. 

На думку укладачів типової програми, змістова лінія 
«Досліджуємо медіа» не лише допомагає дитині відчути межу між 
реальним світом та медіапростором, а привчає інтерпретувати, 
аналізувати, оцінювати медіатексти, у разі необхідності творити 
власні, тобто, формується аналітико-креативне мислення дитини, 
що на сьогодні є одним із вагоміших показників розвиненості 
особистості. Реалізація ж змістової лінії «Театралізуємо» не лише 
допоможе учневі чітко усвідомлювати й відчувати чужу та власну 
експресію, не лише привчає до імпровізації, а «забезпечує 
розвиток у дитини емоційного інтелекту, творчого мислення, 
самосвідомості й самоефективності, уміння мобілізувати інших, 
ініціативності, уміння долати бар’єри, пов’язані з неоднозначністю, 
невизначеністю та ризиками, співпрацювати з іншими  
особами» [4]. 

Усвідомлюючи вагомість поставлених завдань, наголосимо, 
що для їхньої успішної реалізації потрібні різноманітні чинники 
(сучасні шкільні підручники, науково-методичне забезпечення 
тощо), але, перш за все, сам учитель повинен бути налаштований 
на новий принцип навчальної діяльності, а ці знання, уміння й 
навички закладаються під час навчання у ЗВО. Тож виявленню 
вагомості окремих аспектів підготовки майбутнього спеціаліста й 
будуть присвячені наші міркування. 

Одразу зауважимо, що формування необхідних фахових 
компетентностей повинне вестися цілеспрямовано й охоплювати 
різні види навчальних занять: лекції, практичні, самостійна 
робота, написання курсових робіт. Наприклад, готуючи студентів 
до реалізації змістової лінії «Досліджуємо медіа», при викладанні 
дисципліни «Дитяча література з методикою навчання 
літературного читання» до теми «Методика роботи над творами 
різних жанрів у початкових класах», слід уключити матеріал, 
пов’язаний з осмисленням таких понять, як стаття, нарис, 
репортаж, реклама, відеокліп, рецензія на 
виставу/мультфільм/кінофільм. Це допоможе студентам збагнути 
природу і специфіку медіапростору, медіапродукції, що надалі 
буде використано в роботі з учнями.  
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Також доцільно одне із практичних занять присвятити 
перегляду різноманітних презентацій (мовної й літературної 
спрямованості), рекламних відеороликів, оголошень, афіш з їхнім 
подальшим рецензуванням (в усній чи писемній формі). У рецензії 
обов’язково слід відобразити: наскільки зміст даного 
відеопродукту відбиває об’єктивну реальність, відповідність 
емоційного наснаження матеріалу його інформативній меті, на яку 
аудиторію орієнований матеріал і чи відповідає рівень його 
реалізації віковим особливостям споживачів, висловити особисте 
ставлення до побаченого. Ці навички знадобляться студентам, 
коли в майбутньому вони виконуватимуть з учнями подібну 
роботу, формуючи у школярів критичність і самостійність 
мислення, уміння вести аргументовану дискусію, відстоювати 
власну точку зору.  

Для самостійної роботи варто пропонувати анотування 
різноманітних Інтернет-матеріалів методичного спрямування 
(наприклад, «Медіаграмотність. З чого почати» [1]), що 
поглиблюватиме методичну грамотність студентів, триматиме їх у 
курсі актуальних проблем сучасної методики початкової школи. А 
для курсової роботи можна запропонувати тему «Методика 
формування медіаграмотності учнів … класів». 

Студенти також повинні чітко усвідомлювати, що робота з 
медіаматеріалом здійснюється на будь-якому уроці (мова, 
літературне читання, праця, музика,  малювання, «Я і світ») при 
вивченні будь-якого дидактичного матеріалу. Отже, учням можна 
запропонувати написання міністатей про життя класу/школи (урок 
розвитку мовлення), створення афіші спектаклю (при вивченні 
драматичних творів на уроках літературного читання), графічне 
оформлення улюбленої телепередачі (урок малювання), відгук на 
улюблені аудіо- та відеопрограми («Я і світ»), рекламного тексту 
щодо придбання улюбленої іграшки. Усе це сприятиме 
удосконаленню різноманітних учнівських компетентностей, що й 
передбачає змістова лінія «Досліджуємо медіа». 

Підготовка студентів до реалізації змістової лінії 
«Театралізуємо» також здійснюється в попередньо визначеному 
алгоритмові. Однак тут є свої нюанси. Так, при розгляді питання 
«Змістові лінії Державного стандарту» (тема «Теоретико-
методичні основи літературного читання») обов’язково слід 
наголосити на необхідності розрізнення понять «інсценізація», 
«драматизація», «театралізація»: «інсценізація передбачає 
переробку твору, який призначений для читання, для сценічної дії; 
драматизація – це спосіб відображати які-небудь події в 
драматичній формі, надавати якому-небудь твору драматичної 
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форми; театралізація – пристосування твору для подання в 
театрі, надання йому театральних властивостей» [3]. Ці 
теоретичні знання необхідно закріпити на практичному занятті, 
запропонувавши студентам представити один і той же художній 
текст у вигляді інсценізації, драматизації та театралізації  
(матеріалом може слугувати оповідання Гр. Тютюнника 
«Ласочка»).  

Ідея театралізації (театр!) передбачає, що на уроці 
літературного читання обов’язково повинен відбудитися 
мініспектакль, в якому постануть ті чи інші персонажі в 
театральних костюмах, з музичним оформленням, про що 
заздалегідь повідомить театральна афіша. Реалізацію цього 
обладнання й повинен забезпечити учитель, скориставшись 
уроками праці (виготовляються костюми), музики (підбирається 
відповідний музичний супровід), малювання (створюється афіша). 
При цьому важливо подбати про те, щоб учитель спонукав учнів 
до максимального вияву власної творчості, готовності 
запропонувати власне бачення того чи іншого літературного 
образу та його театрального втілення, а також розробити свій 
сценарій твору, що буде вивчатися. Саме в такий спосіб 
найефективніше й реалізовуватимуться цілі, закладені у змістові 
лінію «Театралізуємо». 

Висловлені нами міркування не охоплюють усієї проблеми, 
однак вони можуть слугувати орієнтирами для подальших 
дидактично-методичних досліджень. 
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СВОЄРІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ ПОЗАКЛАСНОГО 
ЧИТАННЯ НА МАТЕРІАЛАХ ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ 

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

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна  
Рисюкова А. К. 

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

 
Літературна освіта учнів початкової школи ґрунтується на 

уроках дещо різних типів: запрограмований урок (дидактичний 
зміст визначається навчальною програмою, затвердженою 
Міністерством освіти на науки України) та урок позакласного 
читання, коли його наповнення формує сам учитель. Завдяки 
цьому вчитель отримує можливість звернутися до різноманітного 
художнього матеріалу за своїм змістово-художнім спрямуванням. 
Як нам видається, одним із аспектів повинна стати література 
рідного краю (у нашому випадку – література Донеччини), 
особливо така, що відповідає специфіці дитячої літератури. 
Проблема ж бачиться в тому, що в статтях, при свячених 
позакласному читанню [1; 2; 3], переважно порушуються загальні 
теоретико-методичні питання, але в них зовсім не враховуються 
можливості застосування творчості письменників певного регіону. 
Ми ж плануємо зосередитися на творчості Юрія Тимофійовича 
Доценка (уродженець Краматорська, лауреат обласної премії 
імені Володимира Сосюри, член Спілки письменників України). А 
тому наголосимо, що порушена проблема виглядає доволі 
актуальною, оскільки такі уроки сприяють вихованню національно-
патріотичних почуттів, що надзвичайно важливо для сучасного 
українського суспільства.  

Безпосередньо ж ми зосередитимося на: 

− окресленні провідних мотиві деяких дитячих поезій 
Ю. Доценка; 

− методичних особливостях підготовки та проведення 
уроку позакласного читання з використанням матеріалу 
літератури рідного краю; 

− особливості застосування певних методичних форм та 
прийомів, спрямованих на реалізацію змістової лінії 
«Театралізуємо» (проводиться урок позакласного читання на тему 
«Підслухані розмови. Мотиви, образи дитячих поезій 
краматорського поета Юрія Доценка» в 3-Б класі Краматорської 
загальноосвітньої школи № 11). 
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Прагнучи надати урокові особливої емоційної 
забарвленості, ми зосередилися на такій змістовій лінії, як 
«Театралізуємо». В типовій освітній програмі, розробленій під 
керівництвом Р. Шияна, зазначено, що ця лінія  передбачає 
розвиток комунікативних умінь учнів, моделювання різних 
ситуацій спілкування, вибір відповідних комунікативних стратегій 
та дослідження несловесних засобів спілкування. Вона також 
сприяє залученню учнів до сценічної творчості, в умовах якої 
школярі набувають акторського майстерства, досвіду, зокрема 
імпровізації, що забезпечує розвиток у дитини емоційного 
інтелекту, творчого мислення, ініціативності, самосвідомості й 
самоефективності, уміння долати бар’єри [4].  

Підготовку до уроку розпочали з підбору фотографій із 
зображенням герба та прапора Краматорська, продукції 
краматорських заводів, видатних акторів-краматорців, 
спортсменів (використовувалися при проведенні вікторини для 
актуалізації знань), розподілу ролей: гід, бібліограф-архіваріус, 
дослідник творчості Ю. Доценка (вони організовують хід уроку в 
його основній частині), персонажі віршів Ю. Доценка.  

Протягом театралізованого дійства вони з’являються 
попарно (Сірко – Зайчик: «Сірко-хвастунець» і «Зайчик-
пострибайчик»; Сніжинка – Даночка: «Маленька сніжинка» і 
«Ледачі санчата»; Сонях – Гарбуз: «Цікавий сонях» і «Безвусий 
гарбуз»; дівчинка-лисичка: «Сестричка-лисичка»), між ними 
відбуваються розмови, суперечки, вони обмінюються своїми 
новинами тощо. Та всі діалоги мають проблемний характер, що 
примушує самих учнів шукати правильні, ні їхній погляд, відповіді, 
аргументуючи власні позиції посиланням на відповідні уривки з 
конкретних поезій. Така форма роботи має ряд переваг. По-
перше, зриме, образне сприйняття самого вірша, по-друге, учням 
пропонується не готова відповідь, не пасивне сприйняття тексту, а 
стимулюються їхні інтелектуальні можливості, коли потрібно 
подати власну аналітичну інтерпретацію прослуханого твору, по-
третє, заняття набуває ігрової форми, створюючи відчуття певної 
святковості. У цьому ми мали можливість переконатися, 
спостерігаючи за реакцією, поведінкою дітей під час уроку.  

Підготовка і проведення уроку позакласного читання на базі 
творчості письменника рідного краю з опертям на змістову лінію 
«Театралізуємо» переконала нас у доцільності подібного 
змістового наповнення заняття та його методичного вирішення. 
Діти отримали цікаву інформацію, спрямовану формування 
почуття батьківщини, і, головне, відчули себе співучасниками 
всього, що відбувалося на уроці, що посилило емоційне 
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сприйняття дидактичного матеріалу. Вважаємо, що  в 
подальшому варто зосередитися на тому, які ще змістові лінії 
доцільно активно використовувати при проведенні уроку 
позакласного читання, які при цьому методичні прийоми, форми 
роботи відіграватимуть пріоритетне значення.   
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На сьогодні реалізація компетентнісного підходу до 
навчання у вищій школі передбачає, що головний результат 
освіти – не окремі знання, вміння і навички, а здатність і готовність 
людини до ефективної та продуктивної діяльності в соціально-
значущих, професійних ситуаціях, тобто компетентності. Вони 
характеризуються сукупністю взаємопов’язаних знань, умінь, 
навичок і відносин, пов’язаних із предметом діяльності, які 
дозволяють виконувати цілеспрямовані і результативні дії з ним; 
це сплав знань, умінь і навичок з особистісними особливостями 
студента, з його самоусвідомленням, рефлексією в ході 
діяльності. 

Компетентність – це новоутворення суб’єкта діяльності, що 
формується в процесі професійної підготовки, який уявляє собою 
системний прояв знань, умінь, здібностей і особистісних якостей, 
що дозволяють успішно вирішувати функціональні завдання, які 
становлять сутність професійної діяльності. Компетенції 
відносяться до діяльності, компетентність характеризує суб’єкта 
діяльності. Компетентність не протистоїть знанням, умінням, 
здібностям і особистісним якостям. При певних умовах знання, 
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вміння, здібності та особистісні якості можуть розглядатися з 
позицій професійної компетентності. 

Виходячи з даного подання про результати діяльності вищої 
школи, можна говорити про те, що розвиток професійно-важливих 
якостей особистості вчителя перестає бути «супутнім» 
формуванню знань, умінь і навичок. Він стає в один ряд із 
завданнями загальнопедагогічної, психологічної, предметної 
підготовки випускника. На сьогодні вже є досвід опису в рамках 
стандартів, тих особистісних якостей, які необхідні для успішної 
роботи вчителем. Вони представлені в «Професійному стандарті 
педагогічної діяльності» під редакцією Я. Кузьмінова, 
В. Матросова, В. Шадрикова [2]. До них автори віднесли наступні 
базові компетентності педагога: віра в сили і можливості 
студентів; інтерес до внутрішнього світу студентів; відкритість до 
прийняття інших позицій, точок зору; загальна культура; 
позитивна спрямованість на педагогічну діяльність; впевненість у 
собі. 

На нашу думку, орієнтація на розвиток у студентів в процесі 
навчання вище наведених компетентностей дозволить будувати 
процес навчання, орієнтуючись на конкретний професійно-
значущий результат. 

Перераховані якості особистості для свого формування 
вимагають посилення практичної орієнтації знань студентів, 
введення їх в «педагогічний контекст» з перших днів навчання в 
ВЗО. Тим самим створюються умови, необхідні для використання 
предметних знань студентів у практиці цілісного процесу рішення 
пізнавальних і професійних проблем, здійснення синтезу знань, 
переконань і практичної дії, тобто розвитку компетенцій. 

Компетентнісний підхід передбачає представлення 
навчального процесу в такому діапазоні громадських і 
професійних відносин і в такій логіці розгортання, які характерні 
для педагогічної діяльності в соціумі. У цьому випадку процес 
навчання виступає тими гранями (особистісними, соціальними, 
професійними, моральними), які є принципово важливими для 
професійного та особистісного самовизначення майбутнього 
педагога. Важливо в сучасних умовах на кожному навчальному 
предметі розвивати педагогічну спрямованість студентів, 
формувати у них педагогічний досвід вирішення різних проблем, 
тобто переводити зі стану пасивного сприймання в стан 
майбутнього фахівця, який активно і свідомо готується до 
конкретної професійної діяльності. В ідеалі навчальні програми 
кожного курсу повинні бути націлені на ті компетенції, якими 
повинен володіти кожен учитель. Метою процесу навчання має 
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стати виховання й формування потреб і умінь шукати та 
використовувати науковий зміст різних навчальних дисциплін як 
засіб цілісної пізнавальної і професійної діяльності на основі 
системного аналізу цільових проблем. 

До характеристик процесу навчання, спрямованого на 
розвиток професійно-значущих якостей особистості студентів 
можна віднести: цілісність освітнього процесу та його осмислення; 
побудову навчання на основі міжпредметних (міждисциплінарних) 
зв’язків, що лежать в основі формованої компетенції; принципову 
залежність результату освіти не тільки від запропонованого 
соціумом змісту, а й від особистісних особливостей студента; 
перевага самостійної пізнавальної діяльності студентів; створення 
в ВЗО освітнього середовища, що дозволяє студентам 
здійснювати самостійну роботу з інформацією (пошук, 
збереження, переробка, отримання нового знання) відповідно до 
їх індивідуальних планів, інтересів, потреб; можливість створення 
студентами власного індивідуального освітнього продукту (свій 
спосіб вирішення, своє бачення проблеми і т. д.); використання 
індивідуальної, групової та колективної пізнавальної діяльності в 
різних поєднаннях; застосування педагогічних технологій, що 
дозволяють сформувати вміння цілепокладання, тобто ідеального 
моделювання майбутніх дій, і роботи в умовах невизначеності; 
цілеспрямований розвиток пізнавальної, соціальної, психологічної 
рефлексії студентів; визначення якості отриманих результатів на 
основі зовнішньої (з боку викладача й однокурсників) і автентичної 
(суб’єктної) оцінок діяльності. 

Дана сукупність характеристик процесу навчання націлює 
його на домінування самостійної пізнавальної і практико-
орієнтованої діяльності студентів, на розвиток їх як суб’єктів 
актуальної (навчальної) та проєктованої (професійної) діяльності. 
Навчання пов’язане з реалізацією особистісної складової в змісті 
освіти, суб’єктної позиції студентів, що передбачає активність, 
здатність до рефлексії, свободу вибору рішення, толерантність, 
саморозвиток, самооцінку. На перше місце в процесі навчання 
виходять суб’єкт-суб’єктні відносини в рамках педагогічної 
взаємодії. 

Для розвитку професійно-значущих особистісних якостей 
студента особливо важливою стає самостійна робота. Конкретних 
форм самостійної роботи студентів в ЗВО безліч, але головне в її 
здійсненні полягає у створенні умов, які забезпечують високу 
активність, самостійність і відповідальність студентів в аудиторії і 
поза нею у ході всіх видів навчальної діяльності. 
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При організації всіх видів самостійної роботи, доцільно 
використовувати сучасні освітні технології, що дозволяють 
вибудувати процес навчання таким чином, щоб студенти якомога 
частіше знаходилися в ситуації, що моделює різні аспекти їх 
майбутньої професійної діяльності. Це одне з основних положень, 
що відрізняють компетентнісний підхід від всіх інших. Відповідно 
до його основною ідеєю – формування компетентної особистості, 
зміст освіти постає як сукупність практико-орієнтованих ситуацій, 
в рамках яких і організовується діяльність навчання. Кожна 
ситуація передбачає особливу позицію суб’єкта, відповідний 
досвід, способи виходу з неї. Ключовим стає поняття «ситуація», в 
рамках якої і організовується діяльність навчання. Ситуація – це 
фрагмент буття, що породжує певну форму активності. Це єдність 
людини та її оточення [3].  

Способи завдання ситуації розробляються з урахуванням 
досвіду студентів (професійного та особистого) і планованих 
результатів вирішення ситуації (знання, вміння, відносини). 
Наприклад, формування компетенції, пов’язаної з ефективною 
комунікацією з колегами або студентами в процесі педагогічної 
взаємодії, доцільно здійснити в ситуації діалогу. Отже, формами 
будуть диспут, дискусія, інтерв’ю, круглий стіл, дебати тощо. У 
кожній з цих форм спосіб вирішення ситуації різний: переконлива 
аргументація своєї точки зору в диспуті, пошук відповідей на різні 
питання в інтерв’ю, вміння знаходити взаємоприйнятне рішення в 
круглому столі. 

Побудований таким чином процес навчання дозволить 
залучити студентів у професійно-орієнтовані дослідні проєкти та 
творчі заняття, сприятиме освоєнню і розумінню самої суті 
педагогічної діяльності шляхом придбання відповідного досвіду, 
навчить їх відстоювати власну думку, приймати рішення і 
допомагати один одному, формулювати інтереси й усвідомлювати 
можливості. За рахунок цього при формуванні різних компетенцій 
можливий розвиток і основних, з нашої точки зору, – особистісних, 
без яких успішність професійної педагогічної діяльності просто 
неможлива. 
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Феномен лідерства займає особливе місце в системі 

сучасного менеджменту. Лідерство як складне соціальне явище 
існує практично у всіх галузях суспільного життя. Завжди, де двоє 
або більше людей об’єднують свої зусилля для досягнення 
спільної мети, може виникнути ситуація лідирування одного та 
слідування за ним інших. Незважаючи на свою давню історію, 
об’єктом дослідження лідерство стало лише на початку минулого 
століття, коли почалося активне вивчення всіх аспектів 
управлінської діяльності. 

У сучасній літературі зустрічається значна кількість 
різноманітних підходів до визначення сутності цього явища. На 
думку науковців, лідерство – це:  

− здатність однієї людини впливати на групу людей або 
спільність для досягнення будь-яких цілей. Які можуть збігатися з 
метою діяльності підприємства або ж не збігатися і нести 
особистісний характер або особисту вигоду: соціально-корисний 
або соціально-небезпечний [2, с. 260]; 

− такий стан управлінських відносин, який оснований на 
раціональному для їх учасників у конкретній ситуації поєднанні 
різних джерел влади і цілей [1, с. 160]; 

− тип управлінської взаємодії, що ґрунтується на найбільш 
ефективному для даної ситуації співіснуванні різноманітних 
джерел влади та спрямований на досягнення цілей організації [3]; 

− реалізація організаційного керівництва, яке охоплює 
розробку бачення, планування, прийняття рішень, мотивування, 
організацію, розвиток, наділення повноваженнями і спрямування 
діяльності людей на досягнення конкретних цілей [2, с. 18]. 

 Таким чином, попри різницю в підходах до трактування 
сутності лідерства більшість науковців акцентують увагу на його 
подвійній природі. Зокрема, зазначають, що воно має 
індивідуальний та груповий характер. 

Особливістю лідерських відносин є те, що послідовники 
визнають лідера лише тоді, коли він довів свою цінність для групи. 
Для зміцнення своїх лідерських позицій, він повинен створити 
умови для задоволення потреб своїх послідовників, тоді вони 
задовольнять його потребу у владі.  

Сьогодні між науковцями йде суперечка щодо того, чи 
лідером треба народитися, чи ним можна стати в результаті 
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цілеспрямованої діяльності, самовдосконалення та саморозвитку. 
Зокрема Д. Дзвінчук та В. Кушнірюк М, зазначають, що лідерству 
не можна навчитися, лідером можна стати [3, c. 15].  

Подібного підходу дотримується група українських 
науковців, при цьому зазначаючи, що лідерство не зводиться до 
простого набору якостей, прийомів і техніки. Це вміння 
направляти свої зусилля на самого себе, на динамічну, якісну 
зміну. Лідер міняє інших, змінюючись одночасно й сам [2, с. 29]. 

На думку Л. Скібіцької, «природні дані – лише частина 
загальної картини. Вони розвиваються шляхом накопичення 
досвіду та завдяки ситуаціям, у яких потенційні та діючі лідери 
себе проявляють. Лідерство – більше якість набута. Насамперед 
лідер повинен мати інтелект, позитивне ставлення та поєднувати 
в собі такі якості, як сміливість, тверезість та здоровий глузд» [4, 
с. 56]. 

Отже, зважаючи на те, що лідерство не зводиться до 
простого набору особистих якостей, які дані людині від природи, а 
є особливим видом міжособистісних відносин, то відповідно, 
лідерські якості до певної міри можна розвинути, а лідерству 
навчитись. Іншими словами, особа при народженні одержує певні 
лідерські якості, але це означає, що вона обов’язково стане 
лідером. Тобто природні дані – це лише окрема складова 
лідерського потенціалу. Ніхто не народжується готовим лідером. 
Для того, щоб ним стати необхідно цілеспрямовано розвивати 
лідерський потенціал. Лідерські якості формуються в результаті 
накопичення життєвого досвіду та формуються під впливом 
ситуаційних факторів, у яких особистість себе проявляє. При 
цьому слід відмітити, що лідерству важко навчитися лише 
спостерігаючи за іншими. Для того, щоб стати лідером необхідна 
практика й досвід. 

Справжній лідер не обмежується інтелектуальними 
здібностями, його основне завдання – задати потрібний 
емоційний імпульс усьому колективу, запалити людей своєю 
ідеєю. Всі свої лідерські якості керівник може реалізувати лише в 
процесі взаємодії з членами трудового колективу. Певною мірою 
вимоги до рівня його знань, навиків та особистих якостей 
залежать масштабів та сфери діяльності підприємства, його 
внутрішнього та зовнішнього середовища, рівня розвитку 
трудового колективу, очікувань його членів, а також рівня 
управління на якому знаходиться сам керівник. 

Основними напрямами нарощення лідерського потенціалу 
керівників підприємства є: вироблення особистої вмотивованості 
бути лідером, впливати на інших працівників та надихати їх на 
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досягнення спільних цілей; участь у різноманітних тренінгах, які 
проводяться навчальним закладом чи підприємством, з метою 
формування позитивного досвіду лідерської поведінки, адже для 
того, щоб стати лідером необхідні практика та досвід; подолання 
власних психологічних бар’єрів, які перешкоджають формуванню 
та вияву лідерських якостей, зокрема: страху зазнати невдачі, 
відповідальності, критики, невіри у власні сили; розвиток навичок 
міжособистісної та міжгрупової взаємодії, комунікативних 
здібностей, вмінь та навичок спілкуватися з людьми, 
встановлювати та підтримувати контакти (лідер – це командний 
гравець, він повинен мотивувати працівників, консультувати їх, 
бути доступним); самовдосконалення, зокрема: самостійне 
навчання, поглиблення знань у різних сферах діяльності; 
зміцнення особистого авторитету; розвиток впевненості у собі; 
накопичення досвіду у вирішенні професійних завдань; 
розширення світогляду.  
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Так склалися обставини, що я знаю, або точніше сказати, 

мені довелося взнати, навіщо створена людина, яка мета земного 
життя людини, якою повинна стати людина, які екзамени 
доведеться складати людині в кінці земного буття. 

Батьки першокласників вже бачать своїх дітлахів в 
майбутньому успішними ріелторами, мерчендайзерами, піар-
менеджерами, топ-моделями неодмінно в великих містах, а то й 
за кордоном. Щиро бажаємо успіхів. 

Я ж маю велике, непереборне бажання бачити дітей 
насамперед добрими. Не буду влазити в філософські хащі 
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поняття добра. Скажу лише, відомо, що не всі можуть бути 
співаками, бо не мають модуляційно-тембральних даних, не всі 
можуть бути поетами, художниками, врешті навіть для штангіста 
та гімнаста потрібно мати дані. І так далі. Але добрими можуть 
бути всі, бо людина створена доброю. Добра людина може бути 
терплячим педагогом, співчутливим лікарем, справедливим 
суддею, мужнім поліцейським. Суспільству конче потрібні добрі, 
мудрі політики, добрі ввічливі продав чині, добрі турботливі 
міністри. 

Що, скажете, я малюю повітряні замки та утопічні сюжети? 
Ні, я в це щиро вірю, інакше не віддав би педагогіці третину свого 
життя. 

Генетика та світогляд моїх підопічних доволі строкаті. 
Заходячи в клас вони, такі різні, одночасно перебувають на 
території добра. Їм ще зарано розповідати на когнітивному рівні 
що думав Платон про добро. Поки що ми спілкуємося на зорових, 
тактильних та слухових рівнях бажаючи стати кращими хоч на 
краплинку, але кожен день. 
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У сучасному суспільстві відбуваються кардинальні зміни, що 

стосуються всіх соціокультурних форм і зачіпають усі сторони 
буття людини. Прискорення темпів інформатизації, розвиток 
мережевих технологій формують нову конфігурацію соціальних 
обставин. Інформатизація стає невід’ємною характеристикою 
сучасного навчально-освітнього простору. Фундаментальне місце 
в освітній системі займає початкова школа, у структурі якої 
формується база для входження дитини в інформаційне 
середовище.  

Учитель початкової школи – це фахівець, який опанував 
сучасні методи навчання і виховання й ефективно використовує 
технічні засоби в освітньому процесі, й безперервно підвищує 
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свою професійну компетентність. Його головним завданням є 
активна організація діяльності з присвоєння учнями ефективних 
способів роботи з інформацією, що дає можливість їм 
орієнтуватися в інформаційному освітньому середовищі і 
цілеспрямовано вирішувати конкретні навчальні завдання [4].  

Найважливішим показником професійної компетентності 
вчителя початкових класів виступає його готовність до 
застосування інноваційних форм і методів навчання, 
оптимальному використанню сучасних мультимедійних 
технологій. Характерна особливість професійної діяльності 
вчителя початкової школи – це участь у процесі адаптації дітей до 
освітнього середовища, демонстрація особливостей навчання і 
самоосвіти в умовах інформаційного суспільства, реалізація 
розвиваючої функції навчання в рамках інформаційного 
середовища школи. А. Дедюхіна зазначає, що початкова ланка 
проявляється в тому, що результат навчання повинен 
представляти завершеність розвитку дитини. Викладання в 
початковій школі вимагає врахування вікових особливостей і 
специфічних форм та методів навчання [1]. Безумовно, суттєвим 
фактором, що впливає на процес формування професійної 
компетентності вчителя початкових класів, виступає 
інформаційно-освітнє середовище.  

На сьогодні існує велика кількість визначень поняття 
«інформаційне середовище». Інформаційне середовище у 
широкому сенсі – це сукупність принципів і реальних механізмів, 
що забезпечують позитивну взаємодію етнічних і національних 
культур, їх з’єднання в загальний досвід людства. Говорячи про 
поняття інформаційно-освітнє середовище, дослідники мають на 
увазі організовану сукупність засобів передачі даних і 
інформаційних ресурсів, програмного і методичного 
забезпечення, а також умов їх взаємодії. У сучасній педагогічній 
літературі, присвяченій проблемам інформатизації, використанню 
інформаційно-комунікаційних технологій в освіті йдеться про набір 
ключових компетенцій учнів, що поширюються в інтелектуальній, 
правовій та інших сферах, а також про професійні компетенції. 
Розвиток професійної компетентності майбутнього фахівця 
початкової школи реалізовується через зміст освіти, яка включає 
в себе не тільки перелік навчальних предметів, а й професійні 
навички, вміння, що формуються та закладаються в процесі 
оволодіння предметом, а також за умови активної позиції 
студента в соціально-політичному, культурному і духовному житті. 
Та все це в сукупності формує особистість майбутнього педагога 
таким чином, щоб вона володіла дослідними компетенціями, 
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креативним мисленням, засобами саморозвитку, що покликане 
забезпечувати педагогу результативну професійну кар’єру.  

Підготовка компетентного фахівця початкової школи, що 
відповідає вимогам сучасних реалій, наділеного знаннями, 
вміннями, стереотипами необхідними для того, щоб бути 
конкретно-здатним і життєздатним, неможлива без побудови на 
науковій основі відповідної системи навчання. Інформаційне 
середовище у даний час вимагає від сучасного вчителя 
початкових класів нових знань і умінь, побудованих на системі 
інноватики, особливого креативного стилю мислення, що 
забезпечують необхідну соціальну адаптацію до змін і орієнтацію 
в сучасному інформаційному потоці, гарантуючих і стабілізуючих 
гідне місце в плюралістичному просторі інформаційного 
суспільства. В. Ясвін до числа найбільш важливих проблем 
дослідження інформаційно-освітнього середовища відносить 
наступні: формування тезауруса – системи інформаційних понять, 
що забезпечують загальне і спеціальне орієнтування особистості 
в навколишньому інформаційному середовищі; вміння 
здійснювати інформаційну діяльність, тобто формувати свої 
інформаційні потреби та запити, володіти стратегіями й 
алгоритмами оптимізованого інформаційного пошуку та аналізу 
інформаційних джерел, згортати і розгортати інформацію, 
вступати в різноманітні інформаційні контакти; підготовленість 
особистості до ефективного використання будь-яких (традиційних 
і комп’ютерних) джерел інформації; розумне регулювання 
інформаційної поведінки людини в світлі вироблених суспільством 
моральних і правових норм; реалізація індивідуальних 
особливостей особистості в її інформаційній діяльності [5].  

Професійна компетентність спеціаліста нерозривно 
пов’язана з практичним досвідом успішної діяльності. Доцільно на 
заняттях розширити та поглибити виконання навчально-
дослідницької роботи зі студентами, використовувати систему 
ділових, рольових, імітаційних ігор у творчій самостійній роботі 
студентів [3]. Слід чітко формувати ціннісно-смислові й етико-
моральні компоненти компетентності майбутнього вчителя 
початкової школи.  

На формування професійної компетентності майбутніх 
фахівців впливає створення ряду педагогічних умов у рамках 
закладу освіти. За період навчання в умовах інформаційно-
освітнього середовища закладу освіти, студент накопичує досвід, 
який може перенести в подальше професійне життя та 
спроєктувати на свою майбутню діяльність. У зв’язку з цим, одним 
із основних завдань системи вищої педагогічної освіти є побудова 
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та ефективне функціонування інформаційного середовища зі 
включенням у цю діяльність випускників [2]. Для функціонування 
інформаційного середовища необхідно сформувати здатний до 
творчості, розвитку професійний колектив педагогів, які працюють 
у середовищі інформаційно-комп’ютерних технологій. Педагогічні 
освітні організації сьогодні повинні бути орієнтовані на підготовку 
фахівців, які добре уявляють власну роль і функції в 
інформаційному просторі школи. Важливим є процес і результат 
включення студентів у проєктну діяльність, оскільки майбутні 
вчителі переносять досвід проєктної діяльності, що реалізує нові 
освітні стандарти, в реальний освітній процес. Професійна 
компетентність майбутнього вчителя початкової школи, 
побудована на інноваційних формах навчання, докорінно впливає 
на конкурентоспроможність випускника, підвищує його потребу в 
постійному саморозвитку і самовдосконаленні. Період адаптації 
молодого вчителя в освітньому просторі буде здійснюватися 
більш успішно і з меншими психологічними витратами, тільки в 
тому випадку, якщо він здатний вміло та ефективно вирішувати 
професійні завдання з використанням інформаційних технологій.  

Таким чином, початкова школа сьогодні уявляє собою 
інтегративне інформаційно-освітнє середовище, в якому 
відбувається весь навчально-виховний процес. Інформатизація 
системи сучасної освіти висуває певні вимоги до процесу 
формування професійної компетентності майбутнього фахівця. 
Для того щоб випускник педагогічного закладу освіти міг 
ефективно адаптуватися до інформаційно-насиченого 
середовища, необхідно підготувати його до цього. Саме від того, в 
яких умовах інформаційно-освітнього середовища 
відбуватиметься формування професійної компетентності 
вчителя початкових класів, залежить його подальша професійна 
майстерність, імідж педагога. 
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ОВОЛОДІННЯ ПЕРВИННИМИ НАВИЧКАМИ СУЧАСНОЇ 
МУЗИЧНОЇ МОВИ НА ПРИКЛАДІ ЗБІРКИ «СУЧАСНІ ОБРОБКИ 

НАРОДНИХ ПІСЕНЬ В. ХАРЧЕНКО» 
Харченко В. Ю. 

КПСМНЗ «Дитяча музична школа №11»  
м. Харків, Україна 

 
Українська народна пісня завжди була джерелом творчого 

натхнення для багатьох композиторів. Всі українські композитори, 
починаючи від видатних класиків до відомих сучасників, 
зверталися до жанру обробки народної пісні, створюючи на їх 
матеріалі свої шедеври. Українські народні пісні – надбання, 
визнане не лише Україною, але і світом. Згідно даних ЮНЕСКО, 
саме українці створили найбільшу кількість народних пісень у 
світі. Їх близько 15-ти з половиною тисяч. 

Жанр обробки народних пісень є одним з найбільш 
розповсюджених в історії українського музичного мистецтва. 
Музична обробка є своєрідним способом трансформації 
фольклорних жанрів із їхнього первинного середовища на 
концертну естраду та свого роду містком, переходом від 
першоджерел до сучасного виконання. 

Народна українська пісня широко застосовується у 
вокально-педагогічній практиці на всіх стадіях навчання співака. 
Народні пісні, як правило, не вимагають особливих віртуозно-
технічних прийомів співу, хоча складність їх виконання полягає в 
особливій простоті, виразності й природності їх інтерпретації. 
Побудована на природних мелодійних інтонаціях і ладо-
гармонійних зворотах, народна пісня у вокально-педагогічній 
практиці сприяє правильному розвитку голосу. 

Поєднання фольклору з різними видами естрадної та 
джазової музики стало одним з яскравих явищ сучасного 
музичного мистецтва ХХ-ХХІ століть. Онука (Ната Жижченко), гурт 
ДахаБраха, Джамала, Аліна Паш, Юлія Юріна (гурт Юко Yuko), 
Катя Чілі, гурт Танок на Майдані Конго, гурт Воплі Відоплясова 
(Олег Скрипка), Аліна Палій, гурт Мнішак, ГоА, Марина Круть 
тощо.  

Метою музичної освіти в дитячому віці є формування основ 
музичної культури учнів як важливої і невід’ємної частини їхньої 
духовної культури, комплексу ключових, міжпредметних і 
предметних компетентностей у процесі сприймання й 
інтерпретації кращих зразків української та світової музичної 
культури, а також формування естетичного досвіду, емоційно-
ціннісного ставлення до мистецтва. Враховуючи вище сказане, 
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зрозуміло що тема впровадження як автентичної української 
народної пісні так і різних композиторських інтерпретацій народної 
пісні є актуальною.  

У 2014 році була видана збірка «Сучасні 
обробки українських народних пісень». Збірка 
була відмічена обласним навчально-методичним 
центром працівників культурно-освітніх закладів, 
за яку отримала диплом лауреата. В рамках 
проведення акції «Діти Харкова за мир» у м. 
Харкові 30 травня 2018 року відбувся 
«Всеукраїнський семінар з обміну педагогічним 

та методичним досвідом для викладачів хорових колективів шкіл 
естетичного виховання», в якому була презентована збірка 
«Сучасні обробки українських народних пісень».  

Ця збірка є зразком унікального поєднання корінних основ 
народної пісні та сучасної музичної мови. Збірка складається з 9 
пісень: «Вербова дощечка», «Зацвіла в долині», «Ой, є в лісі 
калина», «При долині кущ калини», «Ой, ходить сон», «Ти до мене 
не ходи», «Лугом їду коня веду», «Ой, співаночки мої» та 
«Щедрівки», які представлені різними жанрами українського 
фольклору. Це: календарно-обрядові пісні, ліричні пісні, колискова 
пісня, жартівлива пісня. 

Збірка побудована за принципом ускладнення музичного 
матеріалу і, таким чином, адресована для учнів всіх вікових 
категорій.  

Проаналізуємо більш детально декілька пісень з цієї збірки. 
Насамперед, визначимо поняття «обробка» – це видозмінення 
музичного твору шляхом використання різноманітних засобів 
музичної виразності. Для обробки оригінального матеріалу 
народної пісні композитор використовує різноманітні методи 
роботи: пише інструментальний супровід, перекладає 
одноголосну мелодію пісні у багатоголосну хорову фактуру, 
створює варіації на тему мелодії пісні тощо. 

Для учнів початкових класів обробки створені методом 
перегармонізації вокального першоджерела, в кожному куплеті 
відбувається зміна фактур. Акомпанемент насичений джазовою 
гармонією. Синкопований ритм акомпанементу на фоні дуже 
чіткого ритму мелодії сприяє невимушеному знайомству з 
сучасною музичною мовою. Ціль автора – створити умови в яких 
дитина не буде боятися ритмічної нестійкості, а навпаки, відчує 
потяг до цікавого незвичного звучання.  

Обробка української народної пісні «При долині кущ 
калини» яскравий зразок для пояснення учням вокальної 
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імпровізації. Адже під акомпанемент обробки учні мають змогу 
заспівати всю пісню мелодією оригіналу і порівняти з 
запропонованим видозміненням мелодії автора. В даному 
випадку композитор максимально намагається розвитком мелодії 
підкреслити текст пісні. Чотири куплети пісні побудовані по 
принципу ускладнення мелодії, перший куплет – оригінал пісні, 
другий-третій варіативний розвиток та в останньому куплеті 
кардинальна зміна мелодичного малюнку.  

Мелодія третього куплету:  

 
Мелодія четвертого куплету: 

 
Пісня «Ой, ходить сон» складається з п’яти куплетів. У 

першому куплеті в основу теми покладений висхідний рух по 
звуках тонічного тризвуку з подальшим мелодичним низхідним 
заповненням на фоні застиглого тонічного органного пункту, що 
створює відчуття легкого колисання. У другому куплеті при 
незмінності основної теми відбувається зміна акордового 
супроводу. Інтонації септими та септакорди в акомпанементі 
активізують музичні події, яскраво відображая зміст тексту 
«Питається Сон у Дрімоти: де ми будем ночувати?». З третього 
куплету зміни поширюються і на мелодію пісні. Композитор 
пропонує 2 варіанти виконання: як для високого, так і для низького 
вокального голосу. У третьому куплетів з’являється інтонація 
колисання в мелодії на слова «Гойя, гой» у вигляді низхідної 
квартової інтонації на фоні застиглого синкопованого 
акомпанементу. У четвертому куплеті відбуваються зміни в 
тональностях – перехід до Фа-мажору, що вносить в пісню 
особливий колорит. П’ятий куплет – це кульмінація пісні, на що 
вказують характерні музичні ознаки: гучна динаміка f, ритмічне 
подрібнення акордового супроводу правої руки фортепіанної 
партії, повернення основної тональності ре-мінор. Кульмінаційний 
п’ятий куплет ще більш відтіняє динамічний контраст останніх 
рядків. В цій обробці немає можливості проспівати всю пісню 
мелодією оригіналу, але є щось більше. Є приклад зовсім іншого 
підходу до обробки, приклад того як текст впливає на розвиток і 
мелодії, і гармонії. 
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Вважаю що обробки українських народних пісень 
В. Харченко допоможуть учням більш природно оволодіти 
навиками імпровізування, вокального варіювання. Подібні 
обробки створюють підгрунтя та сприятливі умови для 
оволодінням джазовою гармонією і дійсно створюють діалог між 
народною піснею та сучасною музичною мовою. 

Твори з цієї збірки міцно увійшли у виконавський репертуар 
учнів музичних шкіл Харківщини та користуються широкою 
популярністю серед викладачів багатьох мистецьких шкіл та 
вищих навчальних закладів України. 
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ПРОЄКТНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

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

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
 

Розкажи – і я забуду, 
Покажи – і я запам’ятаю, 

Дай спробувати – і я зрозумію. 
(Китайська мудрість) 

На шляху державотворення України особливе місце, роль і 
значення належить освіті. Докорінна зміна підходів до неї та 
соціокультурної політики в цілому, яку переживає сучасний світ, 
акцентує увагу на розвитку людини, її особистісних якостей. 
Складність і неоднозначність змін, що відбуваються у нашому 
суспільстві, ставлять педагога перед необхідністю ціннісного 
самовизначення, вимагають від нього реалізації демократичних і 
гуманістичних принципів у педагогічній діяльності, підвищення 

https://training.academy/uk/offer/zbirka-sucasni-obrobki-ukrayinskix-narodnix-pisen/2478?affiliate=elink&utm_source=expert&utm_medium=elink
https://training.academy/uk/offer/zbirka-sucasni-obrobki-ukrayinskix-narodnix-pisen/2478?affiliate=elink&utm_source=expert&utm_medium=elink
https://training.academy/uk/offer/zbirka-sucasni-obrobki-ukrayinskix-narodnix-pisen/2478?affiliate=elink&utm_source=expert&utm_medium=elink
https://www.youtube.com/watch?v=9noo7wjkOBE
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рівня його загально-педагогічної діяльності та професійної 
культури. Все це можна досягти використовуючи в освітньому 
процесі педагогічні технології, які сприяють формуванню 
професійної культури педагога, «запуску» внутрішніх механізмів 
розвитку особистості [2]. 

Характер сучасних перетворень у сфері освіти визначає 
така важлива вимога, як вміння педагога проєктувати свою 
діяльність, бути не тільки виконавцем діяльності, але і її творцем, 
тобто, бути суб’єктом. Педагогічне проєктування є одним із 
різновидів реалізації суб’єктності, оскільки воно дозволяє 
особистості проєктувати свій розвиток. 

Проєктна технологія – цілісна система дидактичних засобів 
(змісту, методів, прийомів тощо), що адаптує освітній процес до 
вимог навчального проєктування [4]. Навчальний проєкт є 
структурною одиницею проєктної технології. Організація 
навчального процесу в рамках проєктної технології 
регламентується алгоритмом виконання навчального проєкту. 

Формування професійної компетентності вчителя 
початкової школи здійснюється більш продуктивно, якщо в 
освітньому процесі враховується та реалізується проєктна 
технологія. 

Педагогічна практика нині використовує широку палітру 
проєктів, що задовольняють соціальні, регіональні та інші вимоги 
до підготовки фахівців. 

У сучасній педагогіці проєкти поділяють за змістовим 
аспектом: монопроєкт, міжпредметний та надпроєдметний проєкт; 
за кількістю учасників проєкту: індивідуальний, груповий, 
колективний; за тривалістю виконання: міні-проєкти, 
короткотривалі, довготривалі [1, с. 448].  

Частіше тип проєкту визначається за характером діяльності, 
що в ньому є провідною: дослідницькі, інформаційні, творчі, 
рольові, практично орієнтовані (типологія проєктів запропонована 
Є. Полат [5]). Особливу групу складають телекомунікаційні 
проєкти. Вони вимагають обов’язкового використання 
телекомунікаційних технологій. 

Дослідницькі проєкти виконуються за логікою наукового 
дослідження і мають структуру, наближену до справжнього 
наукового дослідження: чітко визначені цілі, актуальність 
предмета дослідження, висунення гіпотез, застосування 
відповідних методів дослідження, обробка і систематизація 
одержаних результатів. Домінантною діяльністю є дослідницька, а 
кінцевим продуктом – реферат, наукова робота, тези, стаття, есе, 
аналітичні роботи, доповіді на науковій конференції; вивчення та 
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узагальнення передового педагогічного досвіду; виконання 
дипломних робіт тощо. 

В основі творчих проєктів лежить самостійна колективна 
творчість. У таких проєктах особливого значення набуває 
оформлення результатів проєкту (розробка плану проведення, 
сценарію конкретних дій кожного учасника проєкту). Домінуючою 
діяльністю є творча, а кінцевим продуктом – твір, відеофільм, 
сценарій, гра та ін.  

Інформаційні проєкти передбачають збір інформації про 
об’єкт дослідження з джерел інформації, розроблених самими 
учасниками проєкту: соціологічні опитування, інтерв’ю, 
анкетування, тестування, обробку інформації (аналіз, 
узагальнення, аргументовані висновки). Домінантною діяльністю є 
пошукова, а кінцевим продуктом – публікації, відеофільми.  

Рольові проєкти є найскладнішими у розробленні та 
реалізації. Беручи участь у них проєктанти приміряють на себе 
певні ролі, обумовлені характером і змістом проєкту. Такі проєкти 
є так званою імітаційною моделлю професійної діяльності, в 
процесі якої проєкт адекватний технології навчально-трудових дій 
майбутніх фахівців. Основними особливостями рольових проєктів 
є: логічний зв’язок змісту, технології організації та проведення 
проєкту; різноманітна діяльність студентів у режимі занурення в 
професію, що сприяє підвищенню інтересу до навчання; наочність 
і продуктивність результатів проєктної діяльності. Система 
дидактичної мети рольового проєкту це: формування системи 
професійних знань, умінь і навичок; розвиток творчої і 
пізнавальної активності; систематизація теоретичних знань, 
практичних умінь та навичок; формування технологічної 
грамотності, мотивів професійного самовдосконалення; розвиток 
творчого мислення та навичок колективної діяльності. 

Застосування практико орієнтованих (або навчально-
методичних) проєктів у підготовці майбутніх вчителів дозволяє 
повніше розвинути у них професійні потреби й інтереси, 
допомагає ознайомити зі специфікою професійної діяльності, 
викликає інтерес і потребу в засвоєнні фахових дисциплін, 
створенні та застосуванні нових методів, засобів, технологій 
навчання і виховання у закладі вищої освіти. Такими проєктами 
можуть бути: методичні посібники й рекомендації, авторські 
навчальні плани, програми, заходи навчально-виховного 
характеру; збірники педагогічних задач, відеофільм, мультимедіа 
продукти професійного спрямування тощо. Такий проєкт потребує 
ретельно продуманої структури, сценарію діяльності його 



204 

учасників з визначенням функцій кожного з них, проміжних і 
кінцевих результатів.  

Серед вище розглянутих типів проєктів значне місце у 
підготовці майбутніх вчителів початкової школи належить 
навчально-методичним проєктам. Це пояснюється тим, що 
педагогічне проєктування є одним із найважливіших аспектів 
професійної діяльності вчителя. Тому створення проєктів нових 
навчально-методичних продуктів для школи – це невичерпне 
джерело для формування професійної компетентності 
майбутнього вчителя початкової школи [3]. 

Також останнім часом популярності набувають 
телекомунікаційні проєкти – це спільна навчально-пізнавальна 
діяльність, організована на основі комп’ютерної телекомунікації, 
яка має спільну мету (дослідження певної проблеми), узгоджені 
методи, способи діяльності, й спрямована на досягнення 
спільного результату. Телекомунікаційний проєкт виконується з 
використанням таких комп’ютерних засобів, як електронна пошта і 
мережа веб-сайтів.  

Зазначимо, що всі вище перелічені проєкти 
використовуються з метою виявлення творчих здібностей та 
формування професійної компетентності майбутніх учителів 
початкової школи.  

Отже, використання проєктної технології при підготовці 
майбутніх учителів початкової школи дозволяє: забезпечити 
високий рівень їх професійної компетентності, уміння самостійно 
здобувати знання та ефективно застосовувати їх у практичній 
діяльності; формувати вміння грамотно працювати з інформацією; 
розвивати кожного студента, як творчу особистість, здатну до 
практичної роботи; розвивати здатність працювати в команді. 

Література 
1. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В.Г. 

Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008.  1040 с. 
2. Колодницька О. Проектні технології у контексті загальнопедагогічної 

підготовки викладачів. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2011. № 4. Ч. 2. С. 
66–71. 

3. Молчанова В. В. Метод проектів у професійно-педагогічній підготовці 
майбутніх учителів початкової школи: теоретичне обґрунтування етапів та 
різновидів. Молодий вчений. 2017. № 3 (43) березень. С. 430–434. 

4. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних 
технологій : навч. посіб. / О.М. Пєхота та ін.; за ред. І.А. Зязюна, О.М. Пєхоти. Київ 
: Видавництво А.С.К., 2003. 240 с. 

5. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в 
системе образования : учебн. пособ. 2-е изд., стереотипное. Москва : Академия, 
2005. 272 с. 

 
 



205 

ВПЛИВ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ НА ПІДВИЩЕННЯ 
ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗВО 

Чередниченко Г. О. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
 

Однією з основних вимог до освіти, в тому числі і 
професійної, є вимога її сучасності, яка включає в себе уявлення 
про те, хто така сучасна людина, людина-професіонал, як вона 
живе, яке її призначення в світі, її роль у суспільстві, культурі, 
сфері виробництва. 

Відмінні для нашого часу зміни в характері освіти все більш 
явно орієнтують її на «вільний розвиток», високу культуру, творчу 
ініціативу, самостійність, конкурентоспроможність, мобільність 
майбутніх фахівців, що вимагає якісно нового підходу до 
формування майбутнього професіонала. Випускнику ЗВО 
доведеться працювати в установах і організаціях різних форм 
власності, в різних сегментах соціальної та економічної сфер, в 
галузі управління й адміністрування. В одних випадках для 
роботодавця будуть важливі основні та додаткові кваліфікації, а 
також засвоєнні освітні програми. В інших – він швидше 
зацікавлений у працівнику, який в оптимальні терміни зможе 
реалізувати певний проєкт, спрямований на рішення проблем 
розвитку організації, підприємства або установи. У першому 
випадку мова йде про знання і вміння, сформовані у студентів, у 
другому – про їх компетенції і компетентності. 

Основною метою професійної освіти є підготовка 
кваліфікованого працівника відповідного рівня і профілю, 
конкурентоздатного на ринку праці, компетентного, який вільно 
володіє своєю професією й орієнтується в суміжних сферах 
діяльності, готового до постійного професійного зростання, 
соціальної та професійної мобільності. 

У стратегії модернізації освіти заявлено про необхідність 
реалізації компетентнісного підходу в освіті. Компетентнісний 
підхід у підготовці фахівців передбачає не просту трансляцію 
знань, умінь і навичок від викладача до студента, а формування у 
майбутніх випускників професійної компетентності. 
Компетентнісний підхід передбачає сукупність загальних 
принципів визначення цілей освіти, відбору змісту освіти, 
організації освітнього процесу та оцінки освітніх результатів [4]. 
До числа таких принципів відносяться наступні положення: сенс 
освіти полягає у розвитку в студентів здатності самостійно 
вирішувати проблеми у різних сферах і видах діяльності на основі 
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використання соціального досвіду, елементом якого є їх власний 
досвід; сенс організації освітнього процесу полягає в створенні 
умов формування у студентів досвіду самостійного рішення 
пізнавальних, комунікативних, організаційних, моральних та інших 
проблем, що становлять зміст освіти. 

У теорії компетентнісного підходу виділяються два базових 
поняття: компетенція і компетентність, при цьому перше з них 
«включає сукупність взаємопов’язаних якостей особистості, що 
задаються по відношенню до певного кола предметів і процесів», 
а друге – співвідноситься з «володінням людиною відповідною 
компетенцією, що включає її особисте ставлення до неї та 
предмету діяльності» [6]. 

Якість результату професійної підготовки майбутнього 
фахівця розуміється сьогодні як відповідність професійної 
підготовленості випускника ЗВО сучасним «викликам часу» і 
розглядається через поняття «професійна компетентність». 
Системоутворюючим компонентом професійної компетентності є 
комунікативна компетенція, яка одночасно є і ключовою 
компетенцією, тобто компетенцією, необхідною для будь-якої 
професійної діяльності. 

Розглядаючи проблему професійної компетентності, 
А. Маркова визначає її характеристики [5]: компетентність не 
зводиться до освіченості людини; компетентність представляє 
поєднання психічних якостей, що дозволяють діяти самостійно і 
відповідально; основою суджень про компетентність людини є 
оцінка і вимір кінцевого результату діяльності; компетентність є 
характеристикою окремої людини і проявляється в результатах її 
діяльності. 

Компетентнісний підхід задається в даний час вимогами до 
фахівця на основі Державних освітніх стандартів, наявності 
рекламацій на підготовку, інформації регіональних служб 
зайнятості. Критерії готовності випускника до професійної 
діяльності визначаються вимогами Державного освітнього 
стандарту, його компетенції виділяються основними видами 
діяльності, якими повинен володіти кожен випускник. Окреслюючи 
коло знань і умінь, ДОС не визначає самого переліку завдань. 
Отже, розробляючи програму державної атестації, ЗВО повинен 
визначити перелік основних теоретичних питань, які повинен 
опанувати випускник, і типових завдань із проєктування та 
реалізації освітнього процесу, які він повинен вміти вирішувати. 

У зв’язку з триваючим демографічним спадом, зростає 
конкуренція на ринку освітніх послуг. Держава має досвід 
розробки кваліфікаційних характеристик, тобто чітких переліків 



207 

знань і умінь, значущих із точки зору отримання диплома з тієї чи 
іншої спеціальності. Для роботодавця більшого значення 
відіграють базові комунікативні, інформаційні компетентності, а 
також – наявність досвіду роботи за фахом і відповідних 
рекомендацій. Саме тому, соціально-особистісні, економічні, 
загальнонаукові та професійні компетенції не тільки відрізняються 
за своїм складом, але, що набагато важливіше, пов’язані з 
потребами різних суб’єктів і, відповідно, для отримання 
об’єктивної оцінки вимагають різних за змістом і структурою 
діагностичних процедур [1]. 

Тому на сьогоднішній день гостро стоїть проблема 
створення нормативної бази діяльності освітніх установ, внесення 
змін, перш за все, в документах про підсумкові атестації 
студентів, атестації кадрів та установ освіти. Необхідною умовою 
комптентнісного підходу в масовій практиці стає формування 
нового покоління зразкових навчальних програм і навчальних 
посібників, створення нових за змістом оціночних діагностичних 
засобів. При створенні програм необхідно інакше, ніж у даний час, 
розставити пріоритети: на перше місце виносяться 
характеристики компетентностей як цілей програми, потім 
пропонуються способи їх формування та становлення далі 
проводиться відбір інформації, яка сприяє вирішенню конкретних 
завдань і розвитку компетентностей. 

Підготовка компетентного фахівця багато в чому залежить 
від «вічного» питання педагогіки: хто і як повинен оцінювати 
досягнення студента, що взагалі може піддаватися оцінці. 
Тенденція останнього десятиліття – спроба перевірити якість тих 
знань і умінь, які можуть бути корисними випускникам 
професійних освітніх установ у майбутньому, а також уміння 
самостійно здобувати знання, необхідні для адаптації в сучасному 
світі. Компетентнісний підхід здатний з’єднати вимоги стандарту і 
життя. Оцінюватися має вміння студента вирішувати проблеми, 
які ставить перед ним те освітнє середовище, всередині якого він 
знаходиться. Результат освіти як підготовка компетентного 
фахівця через цілі, зміст, методи педагогічного процесу навряд чи 
піддається виміру. Необхідно визначитися в критеріях: або 
оцінювати те, чого не дістає до деякої загальної норми, – 
наприклад, стандарту; або оцінювати приріст, який студент 
придбав у своїх потребах, нормах, здібностях, наближаючись до 
вимог стандарту. Останнє і передбачає компетентнісний підхід. 
Стан свідомості постійно змінюється і його структурне 
представлення у природному стані, освітніх процесах, в діяльності 
дозволяє зробити висновки про кількісні зміни суб’єкта освіти [2]. 
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Таким чином, реалізація компетентнісного підходу в освіті 
на сучасному етапі забезпечить виконання основної мети 
професійної освіти – підготовку кваліфікованих працівників 
відповідного рівня і профілю, конкурентоспроможних на ринку 
праці, компетентних, відповідальних, здатних до ефективної 
роботи за фахом на рівні світових стандартів. 
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Райгородоцький ЗЗСО І–ІІІ ступенів Миколаївської міської ради 
Слов’янського району Донецької області 

м. Миколаївка, Донецька область, Україна 
 

Навряд чи є що-небудь більш важливе для знання, 
для спокійного життя і для успіху будь-якої справи, 

ніж уміння людини мислити. 
Джон Лок 

Входження України в загальноєвропейський освітній простір 
є надзвичайно важливим для подальшого розвитку нашої 
суверенної держави. У час суспільних змін очевидним є те, що 
знання застарівають досить швидко. «Самоцінність знань 
переосмислюється, – підкреслюється у Концепції розвитку 
загальної середньої освіти, – натомість зростає роль умінь 
здобувати, переробляти інформацію, одержану з різних джерел, 
застосовувати її для індивідуального розвитку та 
самовдосконалення людини» [2, с. 8]. Життя висуває суспільний 
запит на виховання творчої особистості, здатної самостійно 
мислити, генерувати ідеї, приймати сміливі та нестандартні 
рішення, аргументувати власну думку, бути толерантним і 
компетентним. 

https://eidos.ru/journal/
https://eidos.ru/journal/
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Сьогодні залишається актуальним твердження видатного 
американського мислителя минулого століття Джона Дьюї, що 
фундаментальна мета сучасної освіти полягає не в наданні 
інформації учням, а в тому, щоб розвивати критичний спосіб 
мислення, навички мислення, котрі дають змогу адекватно 
оцінювати нові обставини і формувати стратегію подолання 
проблем, які у них криються. 

«Вік живи, вік учись!» – рекомендує нам народна мудрість. І 
хоча прислів’я це народилось, певно, у досить далекі часи, воно й 
нашими днями не втратило свого життєвого значення. Більше 
того, із простої, злегка іронічної поради-побажання воно 
перетворилося на настійну переконливу рекомендацію, від 
виконання якої залежить ледве не сама можливість існування 
суспільства. Дійсно, для того щоб не відстати від розвитку 
цивілізації, щасливо та цікаво жити, людина змушена навчатись 
все життя, увесь свій вік. Головне, що має дати освіта, – це не 
багаж знань, а уміння ним володіти. Оце головна мета будь-якої 
освіти. 

Питання про те, як стати добрим учителем, завжди було 
предметом дискусій. Така постановка питання створює досить 
багато проблем, оскільки просто не існує, та й не може існувати 
універсального рецепту для успіху вчителя, тому що різні підходи 
спрацьовують тільки в конкретних фахівців і для певних учнів 
класу. 

Сучасна освіта потребує педагога, який має високі 
інтелектуальні та комунікативні якості, здатного критично мислити 
і творчо підходити до вирішення завдань, що поставлені перед 
ним. Пошук нових шляхів підвищення ефективності освіти 
стимулює й пошук педагогічних технологій, що дозволяють 
використовувати особовий потенціал вчителя, застосуванню якого 
раніше не відводилося достатньо уваги. 

Освіта сьогодні – це виховання особистості з вільним, 
критичним, незалежним, творчим і відповідальним перед собою та 
світом мисленням, виховання інтелігентної людини, відкритої для 
діалогу, здатної до духовного саморозвитку [1, с. 4]. 

Маючи за плечима педагогічний досвід, можу запевнити, що 
більшість технологій, які застосовуються вчителями на уроках, 
заслуговують на увагу. Так, живучі сьогодні в демократичному 
суспільстві, визначальним є вміння критично мислити. А що таке 
критичне мислення? 

Критичне мислення – це складний процес, який починається 
із залучення інформації і завершується прийняттям рішень. 
Критично мислити означає: 
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− Використовувати такі логічні операції як аналіз, синтез, 
оцінка. 

− Ставити питання різних типів і відповідати на них, 
виходячи із ситуації та інформації. 

− Ефективно здійснювати пошук нового та відрізняти 
факти від думок. 

− Будувати власні висловлювання. 
Проте не можна вважати критичне мислення за об’єкт 

вивчення, воно є результатом навчання. 
«Подумай!» Скільки разів ми чуємо і вимовляємо саме це 

слово. Подивіться довкола. Чому дитина, яка читає казку, 
програміст, який складає нову програму, політик, що доводить 
правоту своїх ідей, здаються нам такими серйозними. Вони 
«занурилися в роздуми». Точніше, «шукають в роздумах знання». 
Чому ж тоді вирази обличчя частини учнів в наших класах 
виказують «відсутність присутності»? Вони не вміють думати? 

Критичне мислення формується поступово, воно є 
результатом щоденної кропіткої роботи вчителя і учня, з уроку в 
урок, з року в рік. Не можна виділити чіткий алгоритм дій вчителя 
з формування критичного мислення в учнів. Але можна виділити 
певні умови, створення яких здатне спонукати і стимулювати учнів 
до критичного мислення. Головними з них є такі: 

− Час.  

− Очікування ідей. 

− Спілкування.  

− Цінування думок інших. 

− Віра в сили учнів. 

− Активна позиція [3, с. 58]. 
Здатність людини мислити і вчитися змінила світ. Психологи 

практично довели, що мислення можна покращити. Отже, 
навчивши дитину мислити, ми тим самим збільшуємо ймовірність 
того, що зміни у світі будуть успішними. 
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО НАПРЯМКУ В СИСТЕМІ 

ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
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Центр позашкільної роботи  
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Сучасний стан розвитку системи освіти характеризується 

зростанням ролі інформаційно-комунікаційних технологій 
навчання. Засвоєння знань за допомогою таких технологій 
відбувається значно швидше та ефективніше. Ці технології 
змінюють характер розвитку, здобуття і поширення знань, 
формування необхідних компетентностей, дають змогу 
поглиблювати та розширювати зміст дисциплін, що вивчаються, 
швидко оновлювати його, застосовувати ефективніші методи 
навчання, а також помітно розширюють доступ до освіти. 

На сьогодні в Україні важливим і перспективним напрямом 
розвитку системи позашкільної освіти є широке впровадження 
методів дистанційного навчання на основі використання сучасних 
педагогічних, інформаційних і телекомунікаційних технологій.  

Застосування дистанційного навчання, є можливістю 
реалізувати освітні програми незалежно від місцезнаходження 
учасників освітнього процесу. Поєднання традиційної 
позашкільної освіти, ІКТ і технологій дистанційного навчання є 
новим педагогічним завданням для керівників гуртів та студій. 

Дистанційне навчання – це сучасна технологія, яка 
пов’язана з використанням комп’ютера як інструменту навчання та 
мережі Інтернет як освітнього середовища. Вона забезпечує 
оптимальне управління процесом навчання. Для вихованців це 
чудова можливість не тільки поглибити свої знання, а й набути 
навички інформаційно-комунікаційної культури. Основною 
перевагою такого виду навчання є можливість вибору 
індивідуального освітнього напрямку залежно від можливостей і 
здібностей дитини.  

Є. Полат дає таке визначення цього поняття: дистанційне 
навчання – це система навчання, заснована на взаємодії вчителя 
і учнів, учнів між собою на відстані, що відображає всі властиві 
навчальному процесу компоненти (цілі, зміст, організаційні 
форми, засоби навчання) специфічними засобами ІКТ та інтернет-
технологій. Дистанційні освітні технології це сукупність методів, 
форм і засобів взаємодії з учнями в процесі самостійного, але 
контрольованого освоєння певного масиву знань [3].  

Основні характеристики дистанційного навчання:  
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− детальне планування діяльності вихованця (завдання, 
цілі, розроблення навчальних матеріалів);  

− інтерактивність (між вихованцем і керівником, між 
вихованцем та навчальним матеріалом, групове навчання);  

− мотивація (організація самостійної пізнавальної 
діяльності).  

Можливості дистанційного методу навчання:  

− безпечно продовжувати навчання у студії в період 
епідемій, стихійних лих тощо; 

− ліквідувати вихованцям прогалини в знаннях або навпаки 
поглибити свої знання, вміння та навички;  

− задовольнити потребу в інтерактивній взаємодії 
вихованців і керівників;  

− працювати з дітьми з особливими потребами або тими, 
хто часто хворіє;  

− працювати з обдарованими дітьми. 
Дистанційна освіта має свої переваги над традиційними 

формами навчання. Вона розв’язує психологічні проблеми 
дитини, знімає часові й просторові обмеження, проблеми 
віддаленості від закладів освіти, допомагає вчитися людям із 
фізичними вадами, які мають індивідуальні риси й неординарні 
особливості, розширює комунікативну сферу учнів і педагогів [2].  

Переваги дистанційного навчання:  

− вища адаптивність до рівня базової підготовки, 
здібностей учнів, їх здоров’я, місця проживання; 

− підвищення якості освітнього процесу за рахунок 
орієнтації на використання автоматизованих навчальних і 
тестувальних систем; 

− використання завдань для самоконтролю;  

− оперативне оновлення методичного забезпечення 
освітнього процесу;  

− доступність для учнів “перехресної” інформації, оскільки 
в них з’являється можливість, використовуючи комп’ютерні 
мережі, звертатися до її альтернативних джерел; 

− можливість планувати свій час. 
Недоліки дистанційного навчання:  

− висока вартість побудови системи дистанційного 
навчання. На початковому етапі необхідні великі витрати на 
створення такої системи; 

− необхідність твердої самодисципліни, залежність 
результату від  

− самостійної роботи учня;  
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− потреба в постійному доступі до інтернету; 

− брак досвіду й навичок користування ПК.  
Дистанційне навчання вимагає таких якостей, як 

відповідальність, вміння планувати час, та самостійність при 
виконанні робіт, тобто всього, що очікується від дорослої людини. 
Тому батьки обов’язково повинні виявляти глибоку зацікавленість 
в діяльності дитини, говорити з нею про її заняття, спонукати не 
пропускати навчальний час, не пасувати перед труднощами, 
радіти її успіхам. Для дистанційного навчання характерні всі 
компоненти системи навчання: мета, зміст, методи, організаційні 
форми, засоби навчання, система контролю та оцінка  
результатів [3].  

Дистанційне навчання у студії образотворчого та 
декоративно-прикладного мистецтва має такі форми: 

− найпростіші заняття- включають тільки відео, на якому 
педагог пояснює ази техніки і показує покрокове створення 
малюнка або виробу; 

− заняття у вигляді вебінару припускають взаємодію 
здобувачів освіти і керівника, але кожен із слухачів перебуває на 
робочому місці вдома. Всі дії проводяться в режимі реального 
часу; 

− заняття з відео і викладачем. Вихованці можуть дивитися 
процес виконання завдання на комп’ютері у зручний час за 
посиланням, виконувати роботу і відправляти керівнику для 
надання порад. 

Малювання давно перестало бути суто творчою справою, 
що не приносить прибуток. Сучасний світ все більше 
візуалізується, відображаючись в картинах, віртуальній 
реальності, рекламі. 

Наразі художній талант має великий попит. У 2020 році ряд 
спеціальностей переформатовуються, об’єднуючи в собі творчий 
підхід, логіку й можливість самореалізації 

Уміння малювати необхідно представникам творчих 
професій. Художник вміє бачити зображення, глибоко 
занурюватися в тему, у точності передаючи її настрій, тематику. А 
ці навички важливі для різних сфер життя. 

Таким чином, упровадження дистанційних освітніх 
технологій в освітній процес веде до появи нових можливостей 
для реалізації проблемно-пошукової та проєктної діяльності 
вихованців, стимулює розвиток їх самостійності в організації 
діяльності. Вихованці здобувають не тільки нові інформаційні 
компетенції, а й поповнюють перелік навичок і компетенцій, що 
належать до соціально значущих. А вони в свою чергу визначають 
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подальшу успішність людини в усіх сферах її життєдіяльності. 
Розвиток дистанційного навчання є однією з необхідних умов 
досягнення високої якості освіти.  
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Ну, що б, здавалося, слова…  

Слова та голос – більш нічого. 
А серце б’ється – ожива,  

Як їх почує!.. 
Т. Г. Шевченко 

Державним стандартом початкової загальної освіти 
передбачається одне з найголовніших завдань школи – всебічний 
розвиток та виховання особистості через формування в учнів 
бажання і вміння вчитися, повноцінних мовленнєвих, читацьких, 
обчислюваних умінь і навичок відповідно до пізнавальних 
можливостей дітей молодшого шкільного віку в умовах 
цифровізації суспільства. Важливим завданням сучасної 
початкової школи є формування всебічно та гармонійно 
розвиненої особистості, розвиток здібностей кожного учня в 
процесі проєктування освітньо-розвивального середовища 
закладу загальної середньої освіти. Одним із шляхів розв’язання 
цього завдання виступає диференціація навчання – одна з форм 
інноваційних технологій, яка допомагає враховувати вікові та 
індивідуальні особливості учнів молодшого шкільного віку. 
Наприклад, доречним є застосування диференційованого підходу 
на уроках української мови та літератури, а особливо під час 
роботи з навчальними текстами. 

http://masters.donntu.org/2001/fvti/kozdoba/diss/lib/broshur.htm
http://masters.donntu.org/2001/fvti/kozdoba/diss/lib/broshur.htm
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2020/metod-zbirka-osvita-ta-covid-2020.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2020/metod-zbirka-osvita-ta-covid-2020.pdf
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Проблема диференційованого підходу під час навчально-
виховного процесу досліджувалась у працях П. Блонського, 
М. Бурди, Ю. Гільбуха, О. Дубинчук, С. Логачевської, О. Савченко, 
К. Ушинського, С. Шацького та ін. Формування мовної особистості 
неможливо без роботи з текстом як основного засобу навчання на 
уроці. Робота учнів початкової школи з навчальними текстами 
здійснюється на основі аналізу тексту в єдності змісту й форми, 
що дозволяє тісніше поєднати засвоєння лінгвістичних знань з 
формуванням орфографічних умінь і розв’язанням різного роду 
завдань виховання й розвитку учнів, а також мотиваційного 
забезпечення навчального процесу. Школярі оволодівають 
способами розв’язання навчально-мовних, мовленнєвих і 
правописних завдань, формується операційна діяльність. 
Враховуючи те, що рівень готовності учнів до навчальної 
діяльності різний, необхідно конструювати диференційовані 
заняття школярів з різними навчальними можливостями. 
Поєднання навчального процесу усього класу з допомогою учням, 
які повільніше сприймають матеріал, і постійним удосконаленням 
сильніших учнів. Диференціація навчання це:  

1) принцип урахування індивідуально – типологічних 
особливостей учнів в інтересах розвитку їх нахилів і здібностей;  

2) педагогічна технологія навчання, що забезпечує 
реалізацію принципу диференціації [1, с. 53]. Означений принцип 
може здійснюватися на трьох рівнях:  

1) мікрорівень – диференціація відбувається між учнями 
одного класу, внутрішньокласово;  

2) мезорівень – поділ дітей на групи відбувається на рівні 
школи;  

3) макрорівень – диференційований поділ дітей між 
школами, створення різних типів шкіл. Отже, диференційований 
підхід – важлива складова сучасного навчально-виховного 
процесу, адже допомагає вчителю мотивувати дітей до 
ознайомлення з матеріалом від читання до текстотворення та 
зробити навчання цікавим і захоплюючим. Це сприятиме 
підвищенню пізнавального інтересу учнів, а значить, ефективності 
уроків. Диференційний підхід в навчанні – це засіб реалізації 
індивідуального підходу. Досвід роботи з навчальними текстами 
для початкової школи, показує, що різнорівневі завдання, 
складені у відповідності з можливостями учнів, сприяють 
доброзичливому мікроклімату в класі, адже в дітей виникає 
почуття задоволення після кожного правильно виконаного 
завдання. Успіх, що приходить після подолання труднощів, дає 
потужний імпульс підвищенню пізнавальної активності. На основі 
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текстів учні спостерігають мовні факти, засвоюють поняття, 
знайомляться з механізмом створення і оформлення тексту, 
долучаються до людського досвіду, що зберігається в слові, 
цінностей і традицій свого народу. Текстоцентрийчний підхід 
дозволяє здійснювати розвиток мовної особистості учня через 
інтеграцію лінгвістичної, мовної, комунікативної та 
культурознавчої компетенцій. При становленні лінгвістичної 
компетенції текст використовується як контекст для ілюстрації, 
спостереження, осмислення і аналізу мовних одиниць, їх 
функціонування і розвитку в системі мови. 

У процесі розвитку мовної компетенції текст є джерелом 
збагачення словника і граматичної будови мови учня, 
спостереження за доцільністю стилістичних, граматичних, 
інтонаційних, пунктуаційних та інших норм і залучення до них. При 
розвитку комунікативної компетенції досліджуються властивості 
тексту, його характеристика, структура, створюється вторинний 
текст як відгук на проблеми, що піднімаються автором первинного 
тексту, відпрацьовується алгоритм створення того чи іншого типу і 
стилю тексту. Культурологічна компетенція народжується в 
результаті усвідомлення мови як форми вираження національної 
культури, взаємозв’язку мови та історії народу, національно-
культурної специфіки української мови, формування мовної 
картини світу [2, с. 138]. 

Текст як одиниця мови допомагає виявити внутрішні зв’язки 
між одиницями різних мовних рівнів. Робота з аналізу тексту 
передбачається як своєрідна дослідницька діяльність учнів, 
націлена на виявлення функціональних можливостей мови, 
закономірності вживання одиниць мови у побудові промови. У 
початкових класах текст розглядається як зв’язне висловлювання, 
що характеризується змістовою, структурною, інтонаційною 
завершеністю. В основі тексту лежить судження про предмети і 
явища дійсності, про ті чи інші факти і ситуації. Всі слова та 
речення, що входять до складу тексту, як і сам текст в цілому, 
виступають у вигляді інформації про окремі предмети, явища, 
конкретні факти і ситуації [3, с. 2–4]. Важливим є питання про 
критерії відбору текстів для аналізу. Учням необхідно пропонувати 
тексти різних стилів. Особливо важливою є робота з 
публіцистичними текстами: вони служать для учнів зразком того, 
як при аналізі літературних творів, творів музичного мистецтва, 
живопису можна виражати думки і почуття, проявити себе як 
особистість, наділену даром не тільки побачити, зрозуміти, 
відчути, а й за допомогою слова по-своєму висловити це 
сприйняття. 
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Таким чином, використання диференційованого навчання 
дає змогу значною мірою оптимізувати темп навчання, узгодивши 
його з можливостями учнів. 
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Дозвілля, як звісно, надає широке поле для осмислення 
індивідуальних здібностей особистості: рівня інтелектуального 
розвитку, якості характеру, творчого потенціалу. Науковці 
розглядають різні аспекти осмислення музики як феномена 
мистецтва, психолого-педагогічні проблеми її сприйняття, коло 
питань, пов’язаних з вихованням у студентів інтересів, потреб, 
смаків, оцінних дій до музики, художніх установок до творчої 
діяльності, формування ціннісних орієнтацій у галузі музики. 
Творча діяльність дозволяє людині відновлювати працездатність, 
розширювати самосвідомість, випробувати виконання широкого 
кола соціальних ролей. Дозвілля є необхідним й обов’язковим 
елементом способу життя студентів. Очевидно однак, що вмінням 
вибору засобів його організації, володіють далеко не всі. У цьому 
випадку постає питання про допомогу студенту в можливостях 
педагогічно доцільної організації музичного дозвілля. Отже, 
організація дозвілля студентів може розглядатися як складова 
частина виховної роботи на період навчання у ЗВО. 

Музичне виховання студентства не обмежується заняттями 
зі спеціальності, воно продовжується в організованих формах 
музичного дозвілля, у позааудиторній музичній роботі. До 
організованих форм музичного дозвілля відносяться всілякі 
музичні гуртки (сольного співу, музичні ансамблі: вокальні, 
інструментальні, оркестрові, вокально-інструментальні); 
дискотеки, музично-літературні вітальні, музичні свята, фестивалі, 
конкурси, лекції-концерти. 

Існує багато форм музичної роботи зі студентами, їх можна 
об’єднати у дві основні групи: масові та гурткові. Масові – 
об’єднують велику кількість учасників, не вимагаючи від них 
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особливих здібностей, спеціальних знань і навичок. Ці заходи 
епізодичні, не вимагають планомірних занять, достатньо тільки 
бажання й зацікавленості учасників. Для гурткових форм 
характерна наявність керівника, розкладу занять, плану роботи, 
відносно постійний склад гуртківців. 

 Музична діяльність в ансамблі здійснюється у процесі 
засвоєння музичного твору, вивчення вокальних партій, 
індивідуальної роботи з солістами, розглядання хореографічного 
малюнка п’єси, фонетичного розбору тексту, роботи з 
акомпанементом. Саме після цього виникають дії з усвідомлення 
власної оцінки й інтерпретації, обговорення музичних нюансів.  

У якості основних принципів організації музичного дозвілля 
виступають: комплексність усіх форм і методів; цілеспрямованість 
виховного впливу; спадкоємність форм і методів музичної 
діяльності, здійснюваної на конкретному етапі навчання; 
безперервність виховного впливу за весь період навчання у ЗВО. 

1. Принцип демократизму, який передбачає систему 
виховання, в якій кожна людина має певні права і може брати 
участь у прийнятті важливих рішень. 

2. Принцип толерантності, який передбачає наявність 
всебічних підходів, різних ідей для розв’язання проблем, 
терпимість до думок інших людей, іншого способу життя. 

3. Принцип діалогічності – суб’єктної взаємодії, 
рівноправної співпраці, при якому педагог створює середовище та 
умови для занять, актуалізує, стимулює прагнення студента до 
саморозвитку. 

4. Принцип індивідуалізації, що передбачає систему 
навчальний процес в університеті з урахуванням індивідуальних 
задатків і можливостей кожного студента в контексті реалізації 
громадських інтересів. 

5. Принцип соціально-професійної орієнтації, що 
передбачає сприяння розвитку людини як особистості та 
прилучення його до професійних цінностей, виховання соціально 
активного і відповідального професіонала. 

6. Принцип варіативності, що сприяє формуванню 
варіативного способу мислення. 

Організоване музичне дозвілля обумовлює реалізацію 
цілеспрямованої дії на формування музично-естетичних інтересів 
і смаків особистості. У процесі музичного дозвілля творча 
діяльність придбає для студентів велике значення як чинник, що 
впливає на підвищення культури. 

У число цих виховних заходів входять і різні форми роботи, 
які повинні надати можливість для особистісного зростання, 
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засвоєння нових соціальних ролей, найбільш повної 
самореалізації і одночасно відповідати специфічним потребам 
студентів на різних етапах навчання. У зв’язку з цим визначено 
особливості організації музичного дозвілля зі студентами різних 
курсів. 

Для першого курсу це: допомога в адаптації до нових умов 
навчання, середовища, навчальної групи; прилучення до 
організаційної культури факультету (соціальний статус студента, 
традиції, правила етикету, академічного спілкування); орієнтація в 
соціокультурному середовищі університету як просторі творчого 
саморозвитку і самореалізації; включення в життя факультету; 
допомога у виявленні та оцінці своїх творчих можливостей; 
розвиток умінь міжособистісного спілкування, роботи ансамблем. 

Для другого курсу: створення умов для активної участі 
студентів у культурному житті факультету, підтримка у 
самореалізації кожної особистості; залучення їх до концертної 
діяльності. 

Для третього курсу: залучення до активної концертної 
діяльності; створення умов для освоєння ролі соліста-вокаліста та 
соліста-хореографа. 

Для четвертого курсу: підтримка участі в організації 
постановки концертного номера; заохочення і  використання 
етнічних знань та дизайну концертного народного костюма; 
залучення студентів як молодших так і старших курсів до 
самостійної роботи щодо виготовлення аксесуарів українського 
народного костюма. 

Саме організація музично-творчої діяльності учасників 
ансамблю спирається на музично-естетичні інтереси та потреби, 
усвідомлене сприйняття естетичної цінності народної та класичної 
музики, а також з включенням комплексу музичної діяльності 
студентів: сприйняття, виконання і творчості. 

Отже, робота з організації музичного дозвілля має вестися 
за двома головними та взаємозалежними напрямами. Один з них 
передбачає розвиток та удосконалювання виконавської 
майстерності. Інший – ставить за мету розширення музичного 
світогляду, виховання активного слухача, естетично-розвинутої 
особистості. 

Зазначимо, що на факультеті початкової технологічної та 
професійної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет» навчається молодь, яка вже має музичний чи 
хореографічний досвід: якнайчастіше, це випускники музичних 
шкіл чи хореографічних студій. Наявність такого контингенту 
студентів надає можливість перетворити гурткову роботу у творчу 
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співпрацю студентів і викладача. Оптимальні умови організації 
музичного дозвілля дали змогу створити дійсно професійний 
вокальний ансамбль «Веснянка», з різноманітним репертуаром, 
який популяризує українську народну пісню, який має вже свою 
історію, свої традиції, який став справжньою сім’єю, який став 
легендою і візитною карткою свого університету. 

 
 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА 
ЗАНЯТТЯХ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ 

ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 
Шевельов В. В. 

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

 
Зміст предмета, який викладає педагог, має бути не 

кінцевою метою його діяльності, а засобом розвитку молодої 
людини. І саме інтерактивні методи навчання сприяють тому, що 
студенти опановують усі рівні пізнання, розвивають критичне 
мислення, рефлексію, уміння розмірковувати тощо. 

Пропоную коротку характеристику деяких інтерактивних 
методів, які мною використовуються під час проведення 
навчальних занять з дисципліни «Історія України».  

Рольова гра. Її мета – визначити ставлення студентів до 
конкретної життєвої ситуації, допомогти їм набути досвіду за 
допомогою гри, навчатися на основі досвіду та почуттів. 
Розігрування конкретної життєвої ситуації за ролями сприяє 
розвитку уяви і навичок критичного мислення, формує 
спроможність знаходити і розглядати альтернативні варіанти дій, 
допомагає уявляти себе в тій чи іншій соціальній ролі, співчувати 
іншим тощо. 

У ході рольової гри учасники розігрують у ролях визначену 
викладачем проблему або ситуацію. Рольова гра потребує 
ретельної підготовки. Викладач спільно зі студентами має 
провести розподіл ролей та скласти сценарій. Прикладом 
рольових ігор може бути інсценізація процесу вибору гетьмана 
козаками під час вивчення теми «Виникнення українського 
козацтва».   

«Мікрофон». Цей метод дає можливість кожному студентові 
швидко і лаконічно, імітуючи «говоріння в мікрофон», 
висловлювати власну думку чи позицію. Наприклад, під час 
вивчення теми «Індустріалізація в Україні» студентам можна 
поставити запитання «Прокоментуйте ваше ставлення до 
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наслідків процесу сталінської індустріалізації». «Мікрофон» є 
ефективним методом на заключному етапі заняття, коли студенти 
рефлектують з приводу того, що і як вони робили на парі. 

Також треба зазначити, що як інтерактивна технологія, у 
навчанні студентів бажано використовувати дидактичну гру. 
Дидактична гра – це гра за правилами, підпорядкованими 
досягненню заздалегідь накресленого ігрового результату. На 
відміну від ігрової діяльності цілеспрямована гра передбачає 
момент змагання [1, с. 224]. Повноцінне розгортання навчального 
процесу, побудованого на дидактичній грі, передбачає від 
викладача, який у процесі навчання виконує різні ролі, значного 
особистісно-професійного потенціалу. Проблема активізації 
розумової діяльності в процесі навчання актуальна ще й тому, що 
на сучасному етапі розвитку науки і техніки необхідно готувати 
майбутніх фахівців до творчої діяльності, формувати в них 
навички до активного самостійного накопичення знань, прагнення 
до самоосвіти. 

«Займи позицію». Цей метод дає можливість виявити різні 
позиції студентів щодо суперечливого питання. Метод є 
ефективним з точки зору демократичності щодо розмаїття 
поглядів на поставлене питання, що обговорюється та надання 
можливості студентам усвідомити наявність протилежних позицій 
щодо його вирішення. Унаслідок застосування цього методу 
студенти навчаються слухати свого співрозмовника та наводити 
переконливі аргументи щодо власного твердження.  

Наприклад, на занятті з теми «Люблінська унія» студентам 
пропонується на розгляд думка історика І. Крип’якевича про те, 
що «…Люблінська унія 1569 року за всіх негативних наслідків 
дала принаймні одну користь: всі українські землі були злучені в 
одну цілість...» Далі студентам пропонується обрати одне із 
тверджень – «Так, згоден/згодна», «Ні, не згоден/не згодна», «Це 
складне для мене питання» та обговорити власну позицію в 
утвореній групі, висловити власні аргументи. Після цього хтось із 
студентів може змінити свою позицію й перейти до іншої групи. 
Далі викладач підбиває підсумки, а учасники – називають 
найбільш переконливі аргументи своєї групи [2]. 

Отже, інтерактивне навчання є корисним не тільки для 
студентів, але й для викладача. Перевагами застосування 
інтерактивного навчання у вищих навчальних закладах є: 
встановлення дружньої атмосфери і взаємозв’язків між 
учасниками спілкування; отримання студентами можливості бути 
більш незалежними і впевненими в собі; заохочення викладачем 
студентів до співпраці; отримання студентами можливості 
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подолати проблему мовного бар’єру; нівелювання авторитарної 
позиції викладача; залучення до роботи кожного студента; 
допомога із відсталими студентами; постійне й активне 
використання раніше набутого досвіду [3, с. 45]. 

Інтерактивне навчання – це специфічна форма організації 
пізнавальної діяльності, яка має передбачувану мету – створити 
комфортні умови навчання, за яких кожен студент відчуває свою 
успішність та інтелектуальну спроможність.    
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Третє тисячоліття поставило перед людством нові виклики, 
у значній мірі зумовлені четвертою промисловою революцією. 
Наукові відкриття, постійне оновлення багатьох галузей 
виробництва, технологізація всіх сфер життя вимагають 
модернізації освітнього процесу. Цим спричинена необхідність 
удосконалювати й оновлювати систему підвищення кваліфікації 
педагогів, сприяти піднесенню на вищий шабель їхньої 
професійної майстерності, про що засвідчують державні 
документи: Закони України «Про освіту», «Про повну загальну 
середню освіту», Проєкт Закону України «Про освіту дорослих». В 
останньому документі йдеться, зокрема, про те, що одним із 
завдань освіти дорослих є: «забезпечення права особи на освіту 
впродовж життя; розвиток культури навчання впродовж життя, 
стимулювання дорослих до самоосвіти і саморозвитку» [4, с. 3]. 
Перед здобувачами освіти поставлені завдання культурного 
самоусвідомлення та самовираження, розуміння та сприйняття 
загальнолюдських цінностей [4, с. 4]. 

Сучасне суспільство потребує активного, мобільного, 
творчого педагога, здатного до безперервного навчання, 
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адекватного оновлення власної методики, технологій освітнього 
процесу. Формування культури професійного саморозвитку 
вчителя-словесника в процесі становлення його цілісного 
світогляду в значній мірі сприяє розв’язанню цієї проблеми. 

Як стверджує Н. Мойсеюк, термін культура (лат. cultura) 
означає сукупність матеріальних і духовних цінностей, як 
результат творчої діяльності людини й суспільства. «Сама 
людина формується в процесі власної діяльності як культурно-
історична істота, що засвоює мову, прилучається до традицій і 
цінностей, що існують у суспільстві, оволодіває властивими для 
конкретного суспільства і його культури прийомами і навичками 
діяльності. Людина, отже, є продуктом загальнолюдської 
культури, її представником і носієм» [1]. 

Учитель української мови та літератури закладу загальної 
середньої освіти як носій національних ціннісних орієнтирів має 
володіти культурологічною компетентністю, яка передбачає 
усвідомлення мови як форми вираження національної культури, 
взаємозв’язку мови, літератури та історії українського народу, 
етнопедагогіки, українознавства тощо. У зв’язку з цим 
актуалізується здатність педагога до безперервного особистісного 
та професійного самозростання. У психологічній та педагогічній 
літературі існує кілька пояснень значень цього поняття. В. 
Сидоренко, зокрема, стверджує, що «саморозвиток – процес 
збагачення діяльнісних здібностей або інших якостей особистості 
в процесі різних видів професійно-педагогічної діяльності, у 
результаті чого накопичується соціальний досвід і культурні 
досягнення [5, с. 64]. Безумовно, процес саморозвитку 
особистості вчителя досягається за умови, коли педагог сам 
ставить перед собою мету, завдання, яких намагається досягти. 
На нашу думку, процесові саморозвитку вчителя-філолога 
сприяють визначені В. Сидоренко фактори: самоактуалізація – 
намагання вчителя до більш повного вияву й розвитку власних 
можливостей, потенціалу психіки та організму; самоаналіз 
професійно-педагогічної діяльності – вивчення вчителем стану, 
результатів своєї роботи, установлення причинно-наслідкових 
взаємозв’язків між елементами педагогічних явищ, визначення 
шляхів удосконалення навчання і виховання школярів. 
самовдосконалення – удосконалення самого себе (фізичне, 
моральне та ін.), власного рівня педагогічної майстерності 
протягом усього життя; самоефективність – це оцінка вчителем 
власних здібностей, професійних можливостей; усвідомлення 
шляхів самореалізації, неперервного професійного саморозвитку і 
самовдосконалення; самоорганізація – здатність учителя до 
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регуляції природних, психічних, особистісних станів, якостей, 
властивостей, здійснювана свідомістю, вольовими та 
інтелектуальними механізмами, що виявляється у мотивах 
поведінки і реалізується у впорядкованості професійно-
педагогічної діяльності; самоосвіта вчителя – систематична й 
цілеспрямована діяльність педагога, спроєктована на розширення 
і поглиблення знань, умінь; визначення установок, неперервного 
підвищення рівня педагогічної майстерності; самооцінка – 
судження вчителя про міру наявності в нього тих чи інших 
якостей, здібностей, властивостей, своїх достоїнств і недоліків у 
співвідношенні їх із певним еталоном; самопізнання – 
дослідження, пізнання вчителем себе, своєї внутрішньої суті; 
самореалізація вчителя – здійснення, втілення в життя 
накреслених власних планів, задумів, змодельованих віртуальних 
проєктів розвитку педагогічної майстерності за індивідуальною 
освітньою траєкторією, прогнозів щодо себе і власної професійно-
педагогічної діяльності [5, с. 63–64].  

Післядипломна педагогічна освіта покликана сприяти 
розвитку цілісного світогляду вчителя-словесника, оскільки він 
формує ціннісне ставлення до наукових знань, до історичних 
подій, націєтворчих процесів, культури українського народу тощо. 
І. Надольний стверджує, що світогляд людини має цілісний, 
інтегративний характер, а не є простою сумою його складових 
частин. Саме через світогляд людина формує своє інтегроване 
ставлення до об’єктивної дійсності, він є результатом духовного 
сприйняття людиною світу [2, с. 53]. 

На наше переконання, формуванню культури професійного 
саморозвитку вчителя-словесника в процесі становлення його 
цілісного світогляду сприяє інтерактивна взаємодія під час 
проведення занять зі слухачами курсів підвищення кваліфікації із 
застосуванням елементів інтеграції у процесі вивчення 
краєзнавчого матеріалу, зокрема мозаїк, створених групою 
київських художників-монументалістів у 60-х рр. ХХ століття в 
м. Донецьку [3, с. 3–51]. Результатом цієї роботи є створений 
педагогами проєкт, підготовка якого стимулювала їх до 
самоосвіти.  

Інтеграція є однією з актуальних інновацій, яка здатна 
розв’язати численні проблеми освіти. Застосування цілісного 
світогляду закладає нові умови діяльності здобувачів освіти, 
сприяє активізації самоосвіти педагогів.  

Як показує досвід, учителі-словесники ефективно 
демонструють свої саморозвивальні здібності під час виконання 
проєктів. Захищаючи свої творчі наробки, педагоги визначали 
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теми уроків української мови та літератури як найбільш 
оптимальні для впровадження інтеграції, доводили доцільність 
використання краєзнавчого матеріалу на основі впровадження 
інтегрованого навчання, обґрунтовували науково-методичні 
засади використання краєзнавчого матеріалу шляхом 
застосування міжпредметних зв’язків, афішували розроблені ними 
зразки найбільш ефективних педагогічних технологій, методів, що 
формують цілісний світогляд здобувачів освіти, сприяють 
активізації навчальної діяльності; наводили фрагменти уроків 
української мови та літератури із застосуванням елементів 
інтеграції під час обговорення мозаїк, створених групою київських 
художників-монументалістів у 60-х рр. ХХ століття в  
м. Донецьку [3, с. 3–51]. Педагоги дійшли висновку, що 
використання текстів-описів мозаїчних панно, виконання творчих 
робіт під час проведення уроків розвитку зв’язного мовлення, 
застосування матеріалів образотворчого мистецтва та світової 
художньої культури, компаративного аналізу текстів (українська 
література – зарубіжна література); проєкції змісту творів на 
історичний матеріал сприяють формуванню цілісного світогляду 
здобувачів освіти. Зосереджується увага на необхідності 
сприймати літературний твір як мистецьке явище, розуміти його 
художню своєрідність, особливості індивідуального стилю автора, 
розглядати його в контексті розвитку світової художньої культури. 
Взаємодія різних видів мистецтва спрямована на те, щоб 
розвивати не лише логічне мислення, інтелект, а й формувати 
емоційно-почуттєву сферу. Саме інтеграція окремих видів 
мистецтва, навчальних предметів забезпечує ефективність 
естетичного виховання. 

Отже, вивчення краєзнавчого матеріалу в значній мірі 
сприяє впровадженню культури професійного саморозвитку, 
використанню інтеграції, формує цілісний світогляд здобувачів 
освіти. 
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У вітчизняному науковому просторі поняття неформальної 
освіти виступає достатньо новим, як і саме явище неформальної 
освіти, проте в закордонній науково-педагогічній традиції та 
практиці це поняття є доволі вживаними. В європейських 
документах воно починає згадуватися з 1960-х років, зокрема у 
1968 році це поняття було вперше використано у книзі «Світова 
освітня криза: системний підхід» американського педагога-
економіста Філіпа Кумбса. Країнами-першопрохідцями у 
впровадженні неформальної освіти у Європі виступили країни 
Скандинавського регіону, зокрема Швеція, що й досі традиційно 
лідирує у сфері неформальної освіти та освіти дорослих у 
європейському освітньому просторі. Уся наявна важливість та 
ефективність неформального навчання були вперше формально 
задекларовані у 1996 році у аспекті освіти впродовж всього життя 
на рівні Організації Безпеки і Співпраці в Європі (ОБСЄ). На даний 
момент серед провідних організацій, які працюють у сфері 
дослідження, розвитку та впровадження неформальної освіти на 
європейському рівні є молодіжний відділ Ради Європи, 
тренерський пул Ради Європи та спеціалізовані ресурсні центри 
SALTO за підтримки Європейської комісії тощо.  

У матеріалах, що містяться у Міжнародній стандартній 
класифікації освіти (МСК, 2011), яка розроблена та впроваджена 
за активної участі інституцій ЮНЕСКО, неформальна освіт 
трактується як форма та різновид освіти, що є інституціолізована, 
цілеспрямована та спланованою окремою особистістю або 
організацією, яка забезпечує надання різноманітних освітніх 
послуг. 

У нормативних освітніх документів Європейського Союзу, 
зокрема Рекомендаціях щодо визнання неформального та 
інформального навчання, неформальне навчання розуміється як 
різновид навчання, що реалізується у рамках планованої 
діяльності (визначення основних цілей навчання та його 
тривалості) з наявною певною формою підтримки учасників 
навчання його процесі. Доступна документація Європейського 
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центру розвитку професійної освіти (Cedefop) містить згадування 
про неформальне навчання  як форму навчання, що заздалегідь 
побудоване навколо певної діяльності, що не маркована у 
відкритій формі в якості навчання (відсутнє чітке завдання, 
тривалість, форма академічної підтримки), проте все одно містить 
визначений навчальний елемент, проте не завершується 
формалізованою сертифікацією. 

Серед семантично близьких, визнаних та вживаних у 
державних нормативно-правових актах та наукових джерелах 
найчастіше згадуються:  

Освіта протягом усього життя (lifelong learning) – отримання 
необхідних знань та життєвих навичок протягом усього життя 
(наприклад, освітні програми для пенсіонерів, жінок «35+» тощо). 

Освіта дорослих (adult education) – цілеспрямований процес 
навчання дорослих та його особливості; сукупність форматів 
формальної та неформальної освіти. 

Інформальна освіта (іnformal education) – (неусвідомлене) 
отримання знань та формування цінностей через часто 
неконтрольований потік інформації через ЗМІ, Інтернет тощо. 

Продовжена освіта (continuing / recurrent education): 
виступає синонімом освіти дорослих (adult education). 

У ході нашого дослідження під неформальною освітою ми 
будемо розуміти спеціально організований освітній простір 
навчально-професійної діяльності суб’єктів освітнього процесу, 
що являє собою широкий набір можливих варіантів особистісного 
вдосконалення та передбачає можливість свідомого вільного 
вибору гнучкої та оптимальної траєкторії саморозвитку 
особистості, яка якомога повніше відповідає її індивідуально-
психологічним та освітнім потребам, сприяючи при цьому 
становленню та розвитку стійкої усвідомлюваної особистісної 
потреби у пізнанні та креативності, максимальній самоактуалізації 
та самореалізації, особистісно-професійному самоусвідомленню 
та самовизначенню. 

Фундаментальними маркерами неформальної освіти 
незалежно від часового періоду її реалізації та географічного 
контексту впровадження, різновидів її змістових та організаційних 
форм, завжди виступають її доступність і добровільність. 

Характеризуючи неформальну освіту, вітчизняні вчені 
підкреслюють, що вона в певних освітніх обставинах виступає 
основним та подекуди єдиним механізмом сучасного освітнього 
простору, що уможливлює забезпечення неперервність та 
наступність освіти протягом життя. Саме тому неформальна 
освіта може розглядатися як особлива освітня форма в контексті 
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освіти дорослих, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
фахівців. За умови долучення неформального навчання до 
навчання формального, воно сприяє прояві збалансованого 
комплексу поступальних процесів навчання, що сприяє 
формуванню особистості та насиченню життя новим сенсом та 
реалізації власних особистісних ресурсів. Основними принципами 
неформальної освіти у вітчизняному освітньому просторі виступає 
доступність, рівність освітніх можливостей суб’єктів неформальної 
освіти та їх висока внутрішня вмотивованість, зручність у 
організаційно-методичних аспектах. 

Суттєвою рисою неформальної освіти у нашій країні є 
необов’язкове підтвердження факту його набуття відповідним 
свідоцтвом, дипломом, атестатом тощо, або ж відсутність чіткого 
зразку такого підтверджувального документу; до того ж заклади, 
або особи, що займаються наданням послуг неформальної освіти, 
не зобов’язані проходити процедуру ліцензування, акредитації у 
відповідних вповноважених органів державної або місцевої влади 
та мати в наявності державні ліцензії, акредитаційні сертифікати 
та інші документи, що підтверджують правомірність ведення 
окремих освітніх програм та курсів неформальної освіти.  

Вагомою тенденцією неформальної освіта є її яскраво 
виражений виховний та розвиваючий вплив, її соціальний вектор, 
що пов'язаний із проблемами профілактики СНІДу, екологічної 
просвіти населення, розвитку національних культурних підходів і 
толерантності, подальшого впровадження європейських 
громадянських традицій у сферу вітчизняної освіти. Вона починає 
все ширше використовуватися у сфері культурно-мистецької 
освіти (музична, хореогарфічна, театральна, сценічна, художньо-
графічна), спортивно-оздоровчій роботі, волонтерській діяльності, 
сфері міжнародної комунікації і співпраці, інформаційно-
комунікаційних технологій, електронного та цифрового навчання, 
міжкультурного діалогу тощо. 

Нарешті, суттєвим ресурсно-дидактичним засобом 
неформальної світи виступають сучасні інформаційні технології, 
що підвищують її якість, доступність, ефективність, створюючи 
підґрунтя для розвитку на цьому фоні різних варіацій 
дистанційного навчання, забезпечуючи подальшу інтенсифікацію 
електронного та цифрового навчання, в тому числі у контексті 
сучасної університетської освіти. 

Суттєвим джерелом інформації про неформальну освіту за 
кордоном виступають наукові роботи вітчизняних та зарубіжних 
авторів, що присвячені вивченню, порівнянню та аналізу стану 
функціонування неформальної освіти та навчання (в тому числі 
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на пострадянському просторі, у країнах Європейського Союзу 
тощо). Теоретико-методологічне обґрунтування необхідності  
неформальної освіти та її місця у структурі освітньої системи в 
цілому було покладене в середині-другій половині минулого 
століття у працях D. Grebow, P. Fordham, T. Jeffs, V. Marsick, 
T. Simkins, M. Smith, A. Rogers, C. Rogers, K. Watkins та інших.  

Даний підхід заснований на добровільному навчанні, що 
передбачає його свідоме прийняття, та спирається на потреби та 
досвід тих, хто навчається, поважне ставлення до них як до 
окремих унікальних індивідуальностей, розподіл відповідальності 
за процес та результати навчання серед усіх членів групи, що 
приймають участь у навчанні, критичну рефлексію знань, віри, 
цінностей та поведінки у суспільстві, самокероване навчання та 
взаємодії між навчанням та діяльністю на основі циклічного 
принципу. 

Підкреслимо, що маючи у основі неформальної освіти одній 
й ті ж вихідні принципи, українська та закордонні освітні системи 
демонструють принципово різні результати. Так, основною метою 
неформальної освіти у всьому світу є створення вільних та рівних 
можливостей свідомого вільного вибору громадянами гнучкої та 
оптимальної траєкторії саморозвитку особистості, що 
оптимальним чином відповідає її індивідуально-психологічним та 
освітнім потребам, уможливлює становлення становленню та 
розвитку стійкої усвідомлюваної особистісної потреби у пізнанні та 
креативності, максимальній самоактуалізації та самореалізації, 
особистісно-професійному самовизначенні тощо. Відповідно, 
серед основних завдань неформальної освіти виступають 
культурний та моральний розвиток громадян, успішність їх 
професійного самовизначення та професійної діяльності, 
сприяння освітнім інноваціям на засадах цифрового, 
електронного навчання, впровадження в життя керуючих 
принципів компетентнісного підходу  у освіті та вихованні, 
підвищення екологічної та санітарної культури, популяризація 
здорового способу життя, втілення основних постулатів освіти 
протягом життя та освіти дорослих, розширення можливостей 
мовної освіти та міжкультурної комунікації і т.д. 

У розвинених країнах неформальна освіта виступає 
усталеною та звичною формою функціонування освітнього 
середовища, що користується увагою з боку держави, зазнає 
юридично, методичної, фінансово-економічної підтримки, 
сприяння подальшому визнанню та розвитку. В Україні, на 
превеликий жаль, неформальна освіта ще не є остаточно 
визнаною, хоча і користується великою популярністю певних 
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верств населення (особливо, молоді та економічно активних 
людей середнього віку), її юридичний та організаційний статус ще 
є розпливчастим, фінансова підтримка з боку держави практично 
відсутня, методологічна та методична підтримка з боку керівних 
органів освіти є занадто слабкою. 
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Modern world provides the rich heritage of diverse languages 

and cultures that is considered to be a valuable resource for 
developing national identity. To promote European mobility, 
cooperation and mutual understanding it is important to facilitate 
communication and interaction among Europeans of different mother 
tongues [2, p. 358]. In this connection a major educational effort is 
focused on converting languages diversity from an obstacle to find 
understanding into a source of mutual enrichment and support. 

The Common European Framework gives a common basis for 
description of language syllabuses, ways of assessment, textbooks 
and learning guidelines across Europe. It describes in a common way 
the amount of knowledge of English language learners have to obtain 
in order to communicate properly and effectively. The Framework also 
defines levels of proficiency which allow learners to be assessed at 
each stage of learning a foreign language [1, p. 56–58]. 

The Common European Framework is intended to overcome 
the barriers arising from the requirements of different educational 
systems in Europe. It provides clear instructions and guidelines for 
educational administrators, course designers, teacher trainers and 
examiners to coordinate their efforts with a view to meeting the real 
needs of the learners to whom they are responsible [3, p. 114–117]. 
The provision of objective criteria for assessing language proficiency 
facilitates the mutual recognition of language qualifications gained in 
different language context. 

The main task of the material is to attract attention to alternative 
ways of assessing secondary school pupils’ competence in English. It 
is common for teachers of English in Ukraine to be accustomed to 
using only one type of assessment in the English class. While varying 
how to assess pupils who don’t respond to a particular assessment 
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and may not perform well on classical test- based assessment method 
is becoming an issue under consideration nowadays. In teaching 
English there is a great variety of assessing techniques which is a 
good thing to have in teachers’ arsenal of methodological approaches. 
Among them are rubrics which are a very effective and efficient way to 
score group projects or cooperative learning activities, short writing 
assignments, presentations, discussion boards where students can 
post questions or interact online. Pupils can monitor their own 
progress with check-lists, a writing assignment by giving themselves a 
grade on an assignment to get a perception of their work. Teachers 
can meet briefly with students to ask them a few well-planned 
questions and take down notes based on what each pupil says and 
assign a grade on their ability to explain concepts. Cambridge 
Assessment was established to promote educational excellence and 
high-quality learning through the use of alternative assessment 
techniques.  Tests and qualifications from Cambridge English 
Assessment are taken by over five million people, in 130 countries 
each year. Cambridge international Examinations is the world’s largest 
provider of international qualifications. Ukraine schools, colleges and 
other educational establishments are not actively involved in the 
system of preparing pupils for obtaining internationally-recognized 
certificates. 

The main mission of the given material is to present the results 
of mock testing designed by Cambridge Assessment Group, which is 
one of the promoter of the Common European Framework’s 
standards. The Mock Test was held by the lecturers of Donbas State 
Pedagogical University, the Department of theory and Practice of 
Primary Education. The aim of the testing session was to analyze the 
level of pupils’ knowledge, their awareness of exam strategies and 
readiness to take part in Cambridge Assessment, which is one of the 
most widely-recognized ways of alternative assessment. 

100 pupils of the 9th form were offered to complete A2 level 
Mock Test, which is marked KET (Key English Test) by Cambridge 
Assessment Group and 120 pupils of the 10th form participated in B1 
Mock Exam Session, marked PET (Preliminary English Test) by 
Cambridge Assessment Group. 

The matreial presents the results of the A2, B1 tests 
completion, Reading Parts only. Reading Part was chosen for the 
article’s analysis as the most frequently tested competence at school 
and at the same time as one of the most important real life skills to be 
developed. 

In this part A2 candidates are tested on their ability to 
understand straightforward information within known areas which vary 
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from food, standard menus, road signs to messages on automatic 
cash machines, complete most forms related to personal information, 
take in the general meaning of a simplified textbook or article, reading 
very slowly.  

A2 Reading includes six parts and thirty questions in them. The 
first four task types are three-option multiple choice in which pupils 
have to read short real-life texts for the main message, read questions 
and texts on the same topic, then match the questions to the texts, 
read one long text for detailed understanding, read a factual text and 
choose the correct vocabulary items to complete the gaps. The last 
part in A2 Reading is an open cloze test which is aimed at completing 
gaps in an email using one word. The texts used in the Reading 
component are adapted from authentic reading texts and may include 
notices and signs, packaging information, notes, emails, cards, text 
messages, newspapers and magazines, simplified encyclopedias and 
other non-fiction books, brochures, leaflets and websites. 

B1 Preliminary Reading Part has six parts which include 
different types of texts and questions such as multiple choice, 
matching, a gapped text, multiple choice cloze and open cloze. Pupils 
have to read five real-world notices, messages and other short texts 
for the main message, match five descriptions of people to eight short 
texts on a particular topic, showing detailed comprehension, read a 
longer text for detailed comprehension, gist, inference and global 
meaning, as well as writer’s attitude and opinion. Moreover, pupils are 
exposed to reading a longer text from which five sentences have been 
removed. This task is aimed at showing understanding of how a 
coherent and well-structured text is formed. 

According to the A2, B1 test frame candidates who showed 
70% of the right answers pass the test, candidates who give more 
than 85% of the right answers pass it with merit, over 90% of the right 
answers mean the performance at the next level. As the results of the 
Mock test show, approximately 40% of the pupils participated in A2, 
B1 Mock testing showed good and excellent results, 50% completed 
the test at the borderline, 10-15% had less than 10 right answers out 
of 30 (level A2), 32 (level B1). It means their level of English is not 
enough to be assessed as pre-intermediate or intermediate. 

Let us analyze pupils’ results after completing A2 level Reading 
Part in a deeper way and show which parts of the text were more 
complicated for pupils. According to the tasks of the test they vary as 
for the different test focus of each part. In Parts 1 and 5 texts are 
authentic, but edited to bring vocabulary and structure within the grasp 
of pupils at this level. Presenting information from signs, notices, 
labels and other very short texts of the type found on roads, airports 
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and restaurants as well as magazine articles and junior 
encyclopedias, the tasks in Parts 1 and 5 seemed to be complicated 
for the pupils because they contain more unfamiliar language the 
pupils could cope with and reflected idiosyncratic and unusual native 
speaker usage. 

Texts in Parts 2 and 3 are specially written but based on 
authentic types to ensure task authenticity. Reading them pupils 
demonstrated more confidence in completing these tasks as they 
involved tests based on the language used in the routine exchange of 
daily life. Sentences in these tasks were quite simple and short with a 
connecting theme.  

One more thing which attracted attention after analyzing the 
pupils’ results is the lack of deductive skills. Reading the texts which 
contained some vocabulary or structures unknown to pupils 
approximately 40% of pupils couldn’t deduce the meaning from the 
context. 

Task 5 which is an open close task required pupils to show 
control of structures and vocabulary. In this task pupils showed the 
lowest result as reading of this kind is focused not only on structure 
and vocabulary, but the context as well. 

Deep analysis of the Reading Test focus allows to divide the 
types of reading tasks into the groups «Easy for pupils» and 
«Complicated for pupils». Pupils had no difficulty making a three-
option multiple choice with a lexical or grammar focus, extracting 
relevant information from one or two input texts and matching short 
texts with appropriate options to choose between, whereas completing 
separate two-line exchanges in the context of a short dialogue or a 
gapped text without offered option to complete gave rise to difficulties. 
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