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NAUKI MEDYCZNE 

 
CLINICAL CASE OF SPORADIC MANIFESTATION OF 

BERNGARDT-ROT PARESTETIC MERALY IN A PATIENT  
OF 20 YEARS 

 
Aleksandrova K., Zhuravliova P. 

Supervisor: Ph.D., EA of the department of Neurology №1 Tikhonova L.V. 
Kharkiv National Medical University 

 Ukraine 
 

Relevance: The diagnosis of parestetic meralgia implies a compression-
ischemic neuropathy of the lateral cutaneous femoral nerve in the area of the 
inguinal ligament tunnel with the appearance of sensitive disorders on the skin of 
the anterior surface of the thigh outside in its middle third. 

The aim of the study is to highlight questions about the etiology, pathogenesis, 
and clinical course features based on a clinical case of sporadic manifestation in a 
20-year-old girl of symptoms of parestetic meralgia. 

Materials and methods: a description of the clinical case of parestetic meralgia 
and verification of this diagnosis using a neurological examination, as well as the 
use of scientific medical literature.  

Results: 20-year-old patient K. turned to the Kharkiv Regional Clinical Hospital 
with complaints of a short-term, during two hours, unilateral sensitivity disorder in 
the area of the outer part of the right thigh in its middle third as a complete loss of 
surface sensitivity. Movement in the hip joint during the attack was carried out 
painlessly and in full. Neurological examination revealed hypoesthesia in the zone 
innervated by the lateral cutaneous nerve with preservation of the protopathic and 
disappearance of the epicritical sensitivity components. Reflexes and movements 
are not disturbed. 

Conclusions: Manifestations of symptoms of parestetic meralgia are only due 
to the anatomical and topographical features of the structure and location of the 
lateral skin nerve of the femur, because in this clinical case there are no other 
etiological factors (obesity, pregnancy, ascites, hernia, metabolic and endocrine 
disorders, gender gender). The neurologist does not exclude the possibility of 
anamnestic and diagnostic under-examination of this patient. 

 
References: 

1. Levin O.V. Pain syndromes in neurological practice: a training manual. St. 
Petersburg, 2010. 308 p. 

2. Zhivolupov S.A. Pain syndromes in neurological practice. Journal of Neurology and 
Psychiatry №109 (9), 2009. p. 80–89. 
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FEATURES OF INDIVIDUAL HYGIENE OF THE ORAL CAVITY 
IN PATIENTS WITH IMPLANTS 

 
Shapovalova H.1, Shapovalova V.2 

1Bogomolets National Medical University 
2Communal Nonprofit Enterprise «Consultative and Diagnostic Center  

of Desnianskyi Rayon of Kyiv» 
 Ukraine 

 
The purpose of professional and individual oral hygiene in patients with 

implants is the prevention of major dental diseases and the prevention of the 
development of a perioimplantitis in the zones of implanted structures 
(inflammatory processes in the tissues surrounding the implant: gums, alveolar 
bone) [1, 2].  The choice of hygiene products among such patients is due to the 
number of implants and their design, the presence of natural teeth and their 
condition, the level of possession of hygiene skills [3, 4, 5]. 

It is known that with the presence of oral teeth and implants in the oral cavity, 
the level of hygiene deteriorates considerably. Therefore, the main component of 
individual oral hygiene in this group of patients is a high-quality daily removal of 
dental plaque from the surface of the teeth and supra-structures of the implants, 
as well as the effect on the tissue surrounding the implant by drugs with 
antibacterial and anti-inflammatory properties [6, 7]. 

The use of inadequate hygiene can reduce the quality of the polished surfaces 
of the implants and create additional conditions for the emergence and growth on 
their surface of biofilms, which in turn are the source and the focus of the 
development of pathogenic microbes. Thus, the level of oral hygiene in the patient 
significantly affects the duration of use of implants and is largely due to the choice 
of the most effective items and hygiene products, as well as the ability to comply 
with relevant recommendations regarding the method of brushing implants and the 
frequency of professional oral hygiene.   

The regularity and special care of individual oral hygiene is very important at 
all stages of the operation of implanted structures (immediately after the 
installation of the implants, at the stages of the formation of the gums margin (3 
weeks) and bone tissue (up to 6 months after the installation of the implants) and 
is a significant warning pledge the development of complications (the formation of 
pathological pockets and resorption of bone around implants).   

Care of the oral cavity in patients with implanted constructions requires a daily 
brushing of teeth at least 2 times a day starting from the second day after their 
installation. A week after the operation (after fixing implants) oral care should 
include: thorough cleaning of all teeth (including new artificial ones) with a soft 
brush (without touching the areas of the surgery sutures);  after each meal, use of 
rinse aid with antiseptics and floss and super-floss to remove food residues. 

A special area of care is the part of the implant protruding above the gums (the 
cervical area of the supra-construction of the implant) and the part of the 
prosthesis adjacent to the gum surface. They are cleaned like regular teeth, using 
a soft nylon (silicone) toothbrushes of variety shapes. On the vestibular surface of 
supra-constructions it is necessary to make a smooth, short, sweeping movement 
(from the gum surface).  
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Needly use simultaneously a standard toothbrush, different types of interdental 
brushes, flosses and super-flosses with an elastic needle for the better removal 
dental plaque and food residues from the approximative surfaces of supra 
constructions of implants, interdental gaps and intervals under the prosthesis. The 
technique of using super-floss involves the use of it simultaneously with a little 
abrasive toothpaste, which contributes to the additional polishing of the surface of 
the supra-structure of the implant and the lower surface of the prosthesis (various 
horizontal movements on all sides of the implants, including movements similar &). 

It is also effective to use two-row (nylon) and single bristle toothbrushes to 
clean the oral surface of crowns of non-removable implants (the direction of the 
bristle position of the head of the brush - at an angle of 45• to the surface of the 
implant). The convenience and efficiency of cleaning the oral surfaces of the 
infused cleaning the implant surfaces both above the gum and under the gum part 
of the implants provides a Tepe Implant Care monopold brush, curved in different 
directions. 

When using removable structures on implants it is necessary to remove the 
plate 2-3 times a day and clean with a special so brush to prevent the 
accumulation of plaque on the plate and around the implant.  After cleaning the 
teeth and the implants it is also advisable to clear the back of the tongue, using a 
special brush or scraper. 

Particular attention should be paid to the use of irrigators for oral care in 
patients with implants. The water fed by the apparatus under pressure allows not 
only mechanical cleansing surfaces of implant crowns from plaque in inaccessible 
places, but also provide gum massage (stationary and portable irrigators). This, in 
turn, contributes to the improvement of their trophic and normalization of the 
microcirculatory bed in tissues around supra-constructions of implants. Modern 
models of irrigation (Waterpik 100) have appropriate nozzles for hygienic care of 
supra constructions of implants.  They allow to be treated  the implant surfaces 
both above the gum and under the gum by the antibacterial solution. The irrigator 
should be used daily (1-2 times a day) at the end of hygienic procedures. 

After the installation of a permanent supra construction, it is necessary to carry 
out all relevant tests, which will allow to objectively evaluate the quality of the 
patient's oral cavity hygiene. In case of insufficient level, the doctor carries out 
cleaning of surfaces of teeth and implants directly during the visit of the patient.  
Multiplicity of carrying out of hygienic procedures is individual.  Patients should 
visit the dentist for professional oral hygiene at least 1 time in 3 months, which 
involves the removal of dental, pigmented plaque and dental stone (supra and 
under gum).    

The use of plastic curettes, rubber cones and special polishing pastes is a 
preventing chemical and physical damage to the surface of the implants and 
minimizes the possibility of adverse effects on bone tissue and damage to the 
stabilization of the implant.  In case of compliance with the patient's good hygiene 
of the oral cavity in the future, the frequency of visits to the dentist - hygienist can 
be reduced to 1 time in six months. 
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Імунна система розпізнає зовнішні і внутрішні антигенні сигнали різної 
природи, запам’ятовує і передає інформацію кровотоком за допомогою 
цитокінів у центральну нервову систему, яка, після обробки сигналу, виявляє 
регуляторний вплив на імунну систему за допомогою гормонів гіпоталамо-
гіпофізарно-наднирникової осі [1]. Глюкокортикостероїди, відомі як одні з 
найпотужніших імуносупресорів, блокують синтез цитокінів T-лімфоцитами 
хелперами першого і другого типів, в тому числі гама-інтерферону (γ-IFN). Це 
ефективний механізм негативного зворотнього зв’язку для контролю 
гіперпродукції цитокінів [3, 4]. 

Існує гіпотеза, що надмірна продукція інтерферону є причиною 
депресивних станів [2, 5]. Підтвердженням цієї гіпотези служить розвиток 
депресії у людей, яким з лікувальною метою вводять інтерферон. Тому 
вивчення впливу депресії на стан імуно-гормональної регуляції є актуальним. 
Мета наших досліджень полягала у визначенні сироваткових рівнів гама-
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інтерферону (γ-INF) та кортизолу у студентів з діагностованими 
депресивними станами під час складання іспитів. 

Тест Цанга (англ. Zung Self-Rating Depression Scale) розроблений для 
скринінгу депресивних станів, оцінки рівня депресії та визначення ступеня 
депресивного розладу. У цьому тесті враховується 20 факторів, які 
визначають чотири рівні депресії.  Інтерпретація результатів: рівень депресії 
(РД) < 50 балів – відсутність депресії; 50 < РД < 59 балів – легка депресія 
ситуативного або невротичного ґенезу; 60< РД < 69 балів – субдепресивний 
стан або маскована депресія, РД > 70 балів – істинний депресивний стан. 

Ми провели тест Цанга у 200 студентів – юнаків віком 19-20 років – під час 
екзаменаційної сесії. 42 студенти з позитивним тестом Цанга були розділені 
за рівнем депресії  на дві репрезентативні групи: І група – 23 особи з РД в 
межах від 50 до 59 балів з верифікованою легкою депресією ситуативного 
або невротичного ґенезу; ІІ група – 19 осіб з субдепресивним станом або 
маскованою депресією (показник РД від 60 до 69 балів). Групу контролю 
склали 20 студентів з РД < 50 балів (відсутність депресії). γ-INF та кортизол 
визначали у сироватці крові методом (ELISA) з використанням стандартних 
наборів реактивів для імуноферментного аналізу (ІФА). Отримані дані 
обробляли статистично за допомогою пакету прикладних програм Statistiсa 6. 

Підвищені титри циркулюючого γ-IFN виявлено в обох досліджуваних 
групах (табл. 1): на 32,2 % у І групі і на 138,8 % у ІІ групі порівняно з 
контролем. Сироваткові концентрації γ-INF істотно вищі в осіб ІІ групи 
порівняно зі значеннями осіб І групи. Подібна закономірність простежується у 
рівнях кортизолу: на 11,5 % у І групі і на 16,2 % у ІІ групі вміст кортизолу є 
вищим порівняно з контролем. 

Таблиця 1 
 

Статистичні параметри вмісту γ-INF та кортизолу у сироватці крові 
 

№ групи 

Показники 

γ-INF, пг/мл Кортизол, нмоль/л 

І група (23 особи, легка 
депресія) 

185,23±0,48 
(181,63÷188,82) 

353,67±1,08 
(346,19÷361,86) 

ІІ група (19 осіб, 
субдепресивний стан) 

334,59±5,69 
(302,71÷373,46) 

368,70±1,24 
(360,52÷377,62) 

Контроль, (20 осіб, 
відсутність депресії) 

140,11±0,88 
(132,12÷145,89) 

317,31±2,23 
(300,63÷332,21) 

 
Пошук закономірностей вмісту γ-INF та кортизолу у сироватці крові осіб з 

різним рівнем депресії дозволив встановити такі логічні правила (рис. 1): 
– Контрольна група, відсутність депресії: кортизол ≤ 339,2 нмоль/л; 
– І група, з верифікованою легкою депресією ситуативного або 

невротичного ґенезу: кортизол > 339,2 нмоль/л; γ-INF ≤ 245,76 пг/мл;  
ІІ група, з субдепресивним станом або маскованою депресією: кортизол > 

339,2 нмоль/л; γ-INF > 245,76 пг/мл. 
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Рис. 1. Вміст γ-INF та кортизолу у сироватці крові осіб з різним 

рівнем депресії: 
І – з легкою депресією; ІІ – з субдепресивним станом або маскованою депресією;  

К – контрольна група, відсутність депресії. 

 
Висновки. 

1. Сироваткові концентрації IFN-γ та кортизолу у студентів з легкою 
депресією невротичного ґенезу, субдепресивним станом та маскованою 
депресією істотно перевищують контрольні значення.  

3. Із наростанням рівня депресії поглиблюються розлади імуно -
гормональної регуляції.  
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Вроджена м’язова кривошия (ВМК) проявляється односторонньою 

контрактурою та вкороченням кивального м’язу, які виникають внаслідок 
атрофії м’язових волокон та інтерстиціального фіброзу, що викликає 
іпсилатеральний нахил та поворот голови [1, 20]. Це може супроводжуватися 
деформацією черепа, розвитком дисплазії тазостегнового суглобу, травмою 
плечового сплетіння та аномаліями в розвитку стопи чи ніжніх кінцівок [10].  

Частота виникнення ВМК складає від 0,3 до 2% новонароджених. ВМК 
частіше зустрічається у немовлят чоловічої статі, правий грудино-ключично-
соскоподібний м’яз (ГКСМ) уражається в 60-75% випадків, двостороннє 
ураження зустрічається в 2-8% випадків [14, 17].  

З 2013 року ВМК класифікується за 7 ступенями важкості, які 
відрізняються за віком, типом ВМК та наявністю чи відсутністю сили ГКСМ 
[11]. Зазвичай, немовлята, в яких ідентифікували постуральну ВМК раніше, 
мають коротші епізоди лікування [16].  

Американська асоціація педіатрії, у своїй публікації «Bright Futures 
Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents» 
рекомендує перевіряти новонародженого на наявність дисморфії голови чи її 
аномальної форми протягом 1 тижня після народження, і деформації черепа 
– протягом 1 місяця [8].  

Метою даної роботи було обґрунтувати та висвітлити ефективність 
застосування засобів фізичної терапії при лікуванні дітей з ВМК. 

Застосування засобів фізичної терапії дозволяє постійно оцінювати 
прогрес в усіх областях МКФ, включаючи структуру і функції органів, 
діяльність та участь. Крім того, повторні об’єктивні вимірювання прогресу 
допомагають сфокусувати вибір заходів втручання для більш швидкого 
досягнення цілей [19]. 

Втручання фізичного терапевта в лікуванні ВМК є комплексним, і включає 
в себе 5 компонентів, в якості першого кроку: пасивна амплітуда руху в шиї, 
активний діапазон руху в шиї та тулубі, розвиток симетричності руху, 
адаптація до оточуючого середовища та навчання батьків [10].  

Petronic I. з колегами (2010) визначили, що завдяки проведенню заходів з 
фізичної терапії протягом першого місяця життя дітей, 98% немовлят з ВМК 
досягають нормального діапазону рухів упродовж 1,5 місяця. А відкладання 
втручання до 6-місячного віку може зайняти від 9 до 10 місяців занять 
фізичною терапією. При цьому все менше немовлят досягають нормальної 
амплітуди рухи в шийному відділі хребта  [16]. 

Найбільш часто згадуваною формою втручання для ВМК є мануальне 
розтягнення м’язів шиї [4, 10]. He l та колеги (2017) у своєму рандомізованому 
контрольованому спостереженні порівняли 2 випадки використання 
стретчингу з немовлятами молодше 3 місяців з ВМК та обмеженнями 
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пасивної амплітуди рухів. Одна група дітей мала 10 сеансів на день, що 
складалися з 10 (в загальному 100) повторень розтягнень, а інша група – 5 
сеансів на день з 10 (50) повторень, при чому всі інші параметри дітей 
залишалися незмінними. В обох групах спостерігали значне покращення 
нахилу голови та ротації шиї на 4-му та 8-му тижнях, але в групі, яка 
отримувала 100 повторень розтяжки, спостерігали більш кращі результати 
[9]. Хоча дане дослідження і забезпечує підтримку підвищеної частоти 
розтягування, не існує консенсусу щодо методів виконання розтяжок, 
кількості повторень, їх тривалості та періодів відпочинку [10].  

Окрім цього, амплітуда руху в шийному відділі може покращитися шляхом 
позиціонування та хендлінгу, включаючи перенесення та розміщення дитини 
в положенні лежачи в положенні на боці для м’якого розтягнення скороченого 
ГКСМ і в положенні лежачи на спині, з поверненням обличчя до вкороченого 
ГКСМ [2, 21]. 

Позиціонування немовлят в лежачому положенні сприяє двосторонньому 
подовженню згиначів шиї, та зміцненню розгиначів шиї та хребта [6, 7]. 
Використання звукового та зорового стимулів для поворотів головою в 
положенні сидячи з підтримкою може збільшити амплітуду ротації шиї [2, 4].  

Watemberg N (2016) зі співавторами провів дослідження, де під 
спостереженням знаходилося 173 дитини, і вони визначили, що до 25% 
(n=44) немовлят з постуральною ВМК можуть мати тимчасову моторну 
асиметрію; дві третини з 33 немовлят, за даними спостереження, не мали 
асиметрії до 2-річного віку [23]. Тому вправи з розвитку м’язів шиї мають 
включатися в програми фізичної терапії для забезпечення симетричного руху 
в опорно-рухових позах, а також для попередження розвитку асиметрії рухів в 
положенні лежачи, сидячи, повзанні та ходьбі [2, 10, 23].  

Використання мікротокової терапії (МТ). Kwon DR та інші (2014) провели 
дослідження, в якому взяли участь 20 немовлят. Усі вони отримали домашню 
програму занять, яка складалася з 20 хвилин виконання вправ, 30 хвилин 
занять з установкою МТ, але лише 10 немовлят отримали активну МТ. 
Сеанси лікування проводилися 3 рази на тиждень до тих пір, поки не було 
повернено нормальну пасивну амплітуду руху чи не було покращень після 6 
місяців безперервного лікування. Ті, хто отримував активні МТ мали більш 
коротку тривалість лікування (2,6 місяців, порівняно з тими, хто не отримував 
(6,3 місяці) [13].  

Мобілізація м’яких тканин. Kelklicek та Uygur (2018) у своїй роботі 
проводили мобілізацію в три етапи: пасивна фаза мобілізації, мобілізація з 
розтягненням та мобілізація з активною ротацією в шиї. Для немовлят з ВМК, 
домашня програма складалася з трьох сеансів мобілізації на тиждень, 
протягом 12 тижнів, і порівнювалася лише з однією програмою, в результаті 
якої покращилася шийна ротація та нахил голову, але не після 12 тижнів 
втручання чи 18 – після початку дослідження. В обох групах упродовж всього 
дослідження не спостерігали відмінностей в показниках пасивної та активної 
амплітуди бічного нахилу шиї. Тож, фізичні терапевти можуть обрати цей 
метод втручання, якщо дитина не прогресує чи чинить опір пасивному 
розтягненню [12].  

Кінезіотейпування є цілком можливим додатковим засобом фізичної 
терапії. Powell (2010) зробив висновок, що використання кінезіотейпу може 
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скоротити тривалість лікування, за рахунок створення більш тривалого 
ефекту в комплексі з іншими засобами фізичної терапії [3]. Öhman (2012) 
також підтвердив, що кінезіотейпування створює безпосередній вплив на 
м’язовий дисбаланс у дітей з ВМК [15].  

Ще одним важливим методом втручання фізичного терапевта при ВМК є 
освітній процес для батьків чи доглядальників. Їм варто повідомити про 
важливість «tummy time» (перебування дитини в положенні на животі) чи грі 
на спині, позиціонування та хендлінг для забезпечення симетрії, зменшення 
часу перебування в автокріслах і забезпечення змінного годування на кожній 
стороні почергово. Ці програми мають бути включені в рутинні завдання та 
домашні програми для збільшення надійності [5, 18, 22].  

Висновок. Отже, вроджена м’язова кривошия – це діагноз, який 

виявляють у немовлят при народженні або незабаром після нього. Цей стан 
призводить до обмежень мобільності голови та шиї як при ротації, так і при 
бічному згинання, а також – до прогресування розвитку контрактур в шиї. 
Тому, для досягнення кращих результатів необхідно якомога раніше 
починати проведення втручання за допомогою найбільш ефективних та 
результативних засобів та методів фізичної терапії. Але, незважаючи на 
велику кількість досліджень, все ж таки відчувається недостатня кількість 
робіт, які б висвітлювали переваги різних стратегій втручань фізичного 
терапевта, а також – ступінь ймовірності повного одужання.  
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Education development is impossible without the use of modern educational 

technologies. One of the innovative approaches in education is interactive 
learning, which provides a transition from pedagogy of knowledge to pedagogy of 
development. The use of interactive technologies is realised due to the new tasks 
of the educational system: the formation of an active, creative, competitive 
personality. 

The practical experience shows that most of the problems concerning the 
raising of the quality of education can be solved by improving teaching methods 
based on the use of modern learning technologies. 

The organization of interactive learning involves modeling life situations, using 
role games, problem solving are based on situation analysis. Such training 
contributes effectively to the development of skills and competences, the 
development of universal values, the provision of a positive atmosphere in the 
team for the achievement of common goals, the creation of a positive mood for 
learning, a sense of cooperative atmosphere, and interaction. 

In the pedagogical literature, the researches of O.I. Pometun, L.V. Pirozhenko, 
O.M. Pekhoti, S.O. Sisoyeva, P.M. Scherbany and other scientists reveal the 
theoretical and methodical principles of organization of interactive learning, 
describe their types and forms. 

The scientists characterize interactive learning as a special form of cognitive 
activity, which has a specific intended purpose to create comfortable learning 
environments in which each student feels successful and intellectual power. 

The term "interactive" means - capable of interaction and dialogue. The 
essence of interactive learning is that the learning process takes place under the 
constant active interaction of all participants, where all are equal. Interactive forms 
promote the formation of democratic relationships, communication skills, think 
critically, make informative decisions [1]. 

Modern pedagogy is rich in an arsenal of interactive approaches, among which 
one can distinguish the following [2]: 

• creative tasks; 
• work in small groups; 
• an interactive excursion; 
• video conference; 
• socio-psychological training; 
• focus group; 
• method of portfolio (study-cases); 
• method of projects; 
• method "take the position"; 
• group discussion; 
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• "Tree of Solutions" method and others. 
In general, interactive learning technologies can be classified into 4 groups: 
- cooperative learning. The most common methods of this group are work in 

pairs while conducting written surveys, testing, performing tasks; synthesis of 
ideas to solve complex problems during practical classes. Such methods of 
cooperation give the opportunity to perform tasks that promote the development of 
communication skills in a group, critical thinking, and persuasion. 

- collective-group training. The methods used here are called "circle of ideas", 
"microphone"; "Brain attack", "decision tree". These methods help students 
express their opinions. 

- situational simulation. This group includes simulation games, trainings and 
role-playing games. 

 - discussion of topical issues. The methods are represented by "personal 
opinion" and discussion. These methods teach you to defend your own opinion, to 
debate, to stimulate the development of critical thinking, to deepen knowledge of 
the topic under discussion. 

Interactive technologies contribute to the intensification and optimization of the 
learning process and provide an opportunity: 

- to facilitate the process of mastering the program material in a subject; 
- to intensify the educational activities of students; 
- to form the ability to analyze educational information and creative approach 

to the acquisition of new material; 
- to build personal opinion, to express it correctly, to give point of view, to 

argue and discuss; 
- to simulate different situations and enrich their own social experience through 

the inclusion in the various practical situations of the socio-economic environment; 
- learn to listen to others, respect an alternative opinion, strive for dialogue; 
- to establish constructive relations in the group, to determine its place in it, to 

avoid conflicts, to seek compromises; 
- to find rational ways of solving problems, to form skills of independent work. 
However, it should be kept in mind that the use of interactive technologies 

doesn’t suggest a selaimed process. It is only an instrument for reaching the 
atmosphere in the team, which best favors cooperation, mutual understanding, 
team activity. Interactive technologies are considered to allow each participant to 
acquire new knowledge and organize corporate activities (cooperation), starting 
from the separate interaction of two or three people with each other to the active 
cooperation of many people. 

So, interactive technologies play an important role in modern education. Their 
advantage is in students’ conscious mastering the educational material. The 
essence of interactive learning is mutual learning, a group form in organization of 
the educational process with the use of active group learning methods in solution 
of didactic tasks. In this case, the teacher acts as an assistant, consultant, 
organizer, becomes one of the sources of information. However, the student and 
the teacher act as equal parties of the educational process. Interactive 
technologies exclude the domination of some opinion or point of view of any 
participant over the other’s, taking into account the specific experience and 
practical application. 
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Сучасне суспільство ставить нові вимоги до системи освіти. Такі поняття 

як «знання», «уміння» та «навички», які вважалися основними результатами 
навчання, відходять на задній план, і актуальним стає формування в 
школярів системи компетентностей.  

Компетентність – це здатність людини застосовувати набуті знання, 
уміння й навички у певній галузі професійної діяльності та повсякденному 
житті. 

Компетентності ідентифікують готовність особистості до самореалізації, 
професійної діяльності, участі у суспільному житті. Вони допомагають людині 
орієнтуватися у житті, підлаштовуватися до змін, вирішувати завдання, 
використовувати сучасні цифрові технології. Вітчизняні та зарубіжні науковці 
вважають доцільним виокремити  найважливіші, ключові компетентності, які 
відносяться до різноманітних сфер життя. 

Ключова компетентність – це об’єктивна категорія, що фіксує суспільно 
визначений комплекс певного рівня знань, умінь, навичок, ставлень, які 
можна застосувати в широкій сфері діяльності людини (вміння вчитися, 
загальнокультурна, громадянська, здоров`язберігаюча, соціальна 
компетентність та компетентність з питань інформаційно-комунікаційних 
технологій) [3]. 

У 2016 році Міністерство освіти й науки України запропонувало до 
обговорення педагогічній та освітній громаді нашої країни Концепцію Нової 
української школи, у якій було наведено ключові компетентності, необхідні 
для формування особистості школяра в сучасних умовах [1].  

Спілкування державною і рідною (у разі відмінності) мовами – це вміння 
висловлювати власні думки, факти,  почуття рідною мовою, спілкуватися, 
налагоджувати стосунки з оточуючими.  

Спілкування іноземними мовами – передбачає здатність спілкуватися 
різними мовами, точно і зрозуміло викладати факти, читати, підтримувати 
бесіду відповідно до контексту. 

Математична компетентність – застосування математичних методів, 
законів логіки, логічного мислення для вирішення практичних завдань у 
повсякденному житті. 

Компетентності в природничих науках і технологіях – це розуміння 
природи, бажання її вивчати, спостерігати, проводити експерименти, 
відкривати нове, а також розуміння впливу технологій на природу в цілому. 

Інформаційно-цифрова компетентність – передбачає вміння правильного 
використання інформаційних та цифрових технологій, розуміння їх функцій, 
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принципів роботи, використання пристроїв. Застосування інформаційно-
комунікаційних технологій для реалізації інформаційних процесів (пошук, 
зберігання, обміну, перетворення інформації) для задоволення власних 
проблем. 

Особиста та навчальна компетентність – це вміння досягати поставлених 
цілей, об’єктивно оцінювати власні можливості, використовувати набуті 
знання та вміння для подальшого самовдосконалення та самоосвіти, 
бажання вчитися протягом всього  життя. 

Соціальна та громадянська компетентність – вміння працювати в команді, 
заради спільної справи, вміння порозумітися з іншими; почуття громадянської 
відповідальності, обов’язку перед державою, бажання приймати активну 
участь у суспільно-політичному та житті громади. 

Ініціативність та підприємливість – передбачає здатність реагувати на 
можливості та ідеї і перетворювати їх у цінності для інших. Компетентність 
базується на навичках критичного мислення, творчості, вирішенні проблем, 
ініціативності, наполегливості та вмінні співпрацювати. 

Обізнаність та самовираження у сфері культури – передбачає знання та 
повага до місцевих, національних, європейських та світових культур, зокрема 
мов, спадщини, традицій, культурних продуктів. Вміння формувати власні 
мистецькі смаки, виражати свої ідеї та почуття за допомогою засобів 
мистецтва. 

Екологічна грамотність і здорове життя – бережливе ставлення до 
природи, розуміння вичерпності природних ресурсів та раціональне їх 
використання; здатність вести здоровий спосіб життя. 

На сучасному етапі у шкільною програмою передбачено вивчення Google-
сервісів: Google Пошук, Диск, Документи, Таблиці, Презентації, Форми, 
Малюнки, Gmail, Карти, Перекладач, Календар, Сайти, YouTube, Google 
Клас. Кожен з цих сервісів забезпечує формування ключових 
компетентностей (грамотність, мовна компетентність, громадянська 
компетентність тощо). 

Google – це відома у світі компанія, що надає для використання велику 
кількість продуктів, які полегшують навчання і стають невід’ємною частиною 
життя сучасної людини. Сервіси цієї компанії є безкоштовними і простими у 
використанні, тому вони активно почали використовуватися у навчальних 
закладах як вчителями, так і учнями.  

Більшість із них – веб-додатки, які потребують лише наявність браузера 
та підключення до мережі Інтернет. Це виключає прив’язаність до одного 
комп’ютера чи пристрою і забезпечує можливість доступу до файлів та даних 
у будь-якому місці.  

Головною перевагою Google-сервісів є те, що всі вони об’єднані і 
прив’язані до одного акаунта. Достатньо лише один раз зареєструватися і 
користуватися електронною поштою, сховищем файлів, виконувати пошук, 
переглядати відео тощо. 

Ще в початкових класах учні знайомляться з сервісом Google Карти. За 
допомогою електронної карти учні мають можливість знайти свій населений 
пункт, визначні місця рідного краю, доповнити власну карту мітками, 
здійснити віртуальну подорож у будь-яку країну, побачити пам’ятки 
архітектури, відвідати музеї, замки, ознайомитися з різноманітними творами 
мистецтва. Це сприяє формуванню культурної обізнаності, яка передбачає 
знання місцевих, національних, європейських та світових культур, зокрема 
мов, спадщини, традицій, культурних продуктів. 
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Працюючи з поштовим сервісом Gmail, учні ознайомлюються з правилами 
поштового етикету, вчаться правильно та грамотно оформляти листи, 
спілкуватися в режимі листування. Таким чином в учнів відбувається 
формування інформаційної культури, мовної та соціальної компетентності. 

Отже, у зв’язку з широким застосуванням мережі Інтернет, хмарних 
технологій у навчальному процесі, Google-сервіси стали провідними 
засобами формування ключових компетентностей школярів не лише під час 
навчання у школі, але й протягом всього життя. 
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The personal growth of any individual can be promoted through physical 
education. It provides opportunities for health, enjoyment, challenge, self-
expression, and social interaction. Physically educated individuals have 
knowledge, skills, sportsmanship, appreciation of exercise, and confidence to 
enjoy a lifetime of physical activity. Lifelong learning of fitness, health, and sport 
skills creates a safe environment that promotes teamwork, encouragement and 
finding one’s personal best. 

The growing body of research has shown that movement and learning go hand 
in hand. That makes physical education a great place for learning. It is possible to 
reinforce what students are learning in the classroom and enhance the physical 
education lessons at the same time. There is no need to make classroom 
academics the focus of a physical education lessons, but the students will benefit 
from academic infusion both in the classroom and in physical education. Students 
like to show what they know, so adding math or spelling is just another motivator 
for them in the game or activity [1]. 

Over the past few years there has been considerable interest, worldwide, in 
the concept of physical literacy. The concept of physical literacy has been 
developed over many years. However, there have been a number of 

http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/53
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interpretations of the concept that have moved away from the central tenets of 
physical literacy. For example, in some instances physical literacy has been the 
name given to a programme of fundamental movement skills, implying that the 
concept is solely about the acquisition of physical competence. Other 
interpretations have focused on knowledge and understanding, particularly in the 
games context. Both these interpretations include elements of physical literacy, 
but do not represent the whole content. 

Physical literacy is a fundamental and valuable human capability that can be 
described as a disposition acquired by human individuals encompassing the 
motivation, confidence, physical competence, knowledge and understanding that 
establishes purposeful physical pursuits as an integral part of their lifestyle [2]. 

Thus, the research is aimed at considering the key aspects of physical 

literacy. Due to the methods of monitoring and comparative analysis of internet 
resources [2; 3; 4; 5; 6], they are as follows. 

Even though physical literacy may sound like a skill developed in school during 
physical education class, it is actually for people of all ages who want to move and 
live well throughout life. Physical literacy is the ability, balance, confidence, desire 
and explorative nature to live an active, healthy life. The most unique aspect of 
physical literacy is that it takes a whole person approach to wellness that 
encompasses fundamental movement, skill-based mindfulness for self-regulation, 
and basic nutrition as the key building blocks to achieving physical and mental 
health. 

Starting with the basics insures that people first acquire ability. Mastery of 
skills occurs with practice, which leads to confidence in one’s ability. With that 
confidence comes a desire to participate and possibly explore other ways to use 
fundamental skills. As a person progresses there is always the opportunity to build 
on the basics with more complex skills. 

A child may not know how to play a game on the playground because he or 
she has never learned. If the child is not taught how to play the game, it will 
become uncomfortable to try in front of others and may even result in teasing by 
other children. For most children an experience like this crushes their confidence 
and at some point, if they are not taught how to play the game, they will stop 
trying.  

The children who stop participating in physical activity by the end of school 
because they do not know how and are therefore embarrassed, become the 
inactive teenagers and often the inactive adults. A child taught how to properly 
throw a ball is much more likely to want to participate in a game of catch or even 
baseball. A child taught to hop and skip will develop a comfort with their body that 
may lead to a desire to dance or play soccer. 

It is necessary to change the tendency if we want to see the current generation 
of children live lives that are not fraught with obesity and the chronic disease that 
stems from it. Lack of movement and over-reliance on processed foods has had a 
terrifying effect on health and has resulted in skyrocketing healthcare costs. In 
addition, many children suffer from depression, stress and anxiety, and have few 
tools to manage their emotions and feelings. 

Most of students who use physical literacy in their daily life report being more 
successful socially, emotionally and academically. Infusing physical literacy into 
the school day can also improve academic performance and decrease behavioural 
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issues.  

Getting started may sound overwhelming, but it is an easy path to sustainable 
change. Infusion is about teaching the basics, so that is where we start. Many 
professional development courses make it possible for anyone to learn and teach 
the basic physical literacy skills. To make the greatest impact it is important to 
create a positive environment that focuses on being a good role model and how 
repetition through practice leads to success. 

Physical literacy is essential, not optional, in building capable, healthy, 
confident children. An individual may be a better athlete, student, teacher, coach, 
mother, father, or friend by building the ability, balance, confidence and desire with 
physical literacy. Infusing physical literacy into daily life by teaching basic 
movement, mindfulness and nutrition can start to move towards a physically and 
mentally healthier generation.  

On the grounds of the research findings it can be concluded that the 

fundamental and significant aspects of physical literacy appear to be the following: 
Everyone can be physically literate as it is appropriate to each individual’s 

endowment. Everyone’s physical literacy journey is unique. The skills that make 
up physical literacy can be varied. Physical literacy is relevant and valuable at all 
stages and ages of life. 

The concept embraces much more than physical competence. The motivation 
and commitment to be active are at the heart of the concept. The disposition is 
evidenced by a love of being active, born out of the pleasure and satisfaction 
individuals experience in participation. Charting of progress of an individual’s 
personal journey must be judged against previous achievements and not against 
any form of national standards.  

A physically literate individual demonstrates competency in a variety of motor 
skills and movement patterns; applies knowledge of concepts, principles, 
strategies and tactics related to movement and performance; exhibits responsible 
personal and social behavior that respects self and others; values and takes 
responsibility for maintaining purposeful physical pursuits throughout the life 
course. 
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Географія вважається провідним шкільним предметом. Насамперед, 

завдяки своїм міждисциплінарним та інтегрованим властивостям, вона 
сприяє формуванню в учнів цілісного уявлення про навколишнє середовище 
та процеси, що у ньому відбуваються. Не зважаючи на те, що зміст шкільної 
програми відображає лише основи географічної науки, її репрезентація все ж 
таки відрізняється від викладання інших предметів тим, що забезпечує 
системний та комплексний підхід вивчення природи, суспільства та їх 
взаємодії між собою. Більш того, географія обумовлює значний трудовий 
потенціал для досягнення успіхів у екологічному навчанні й вихованні учнів.  

Мета наукової розвідки з’ясувати роль інтерактивних форм і методів 
навчання у підвищенні якості викладання географії у школі.  

Об’єкт дослідження – форми та методи навчання у сучасній школі.  
Предмет вивчення – використання інтерактивних форм і методів 

навчання на уроках географії.  
1. Історіографія. Зазначена автором проблема неодноразово 

привертала до себе увагу вітчизняних науковців, зокрема Г. В. Бабенко [1], 
В. П. Корнєєва [2], Л. І. Портенко [3] та інших авторів. Однак не всі аспекти 
теми знайшли достатнє висвітлення в їх наукових доробках, саме тому 
необхідність в її подальшому поглибленому вивченні залишається 
актуальною. 

Багатовекторність навчання на уроках географії дає учням уявлення не 
лише про навколишнє середовище і соціум, але й ознайомлює зі сталим 
розвитком територій, країни та світу в цілому, а також сутністю демографії, 
етнографії, географії транспорту, туризму, духовної культури, матеріальними 
надбаннями та глобальними проблемами людства у просторі й часі [3, с. 5]. 

В наш час, цифрового суспільства, роль вчителя географії продовжує 
залишилася незмінною, що не скажеш про форми та методи навчання на 
уроках географії. Сьогодні значна роль у викладанні географії в 
загальноосвітніх навчальних закладах відводитися саме інтерактивним 
формам і методам навчання, які дають учням нові можливості, пов'язані, 
перш за все, з налагодженням міжособистісної взаємодії шляхом діалогу у 
процесі засвоєння навчального матеріалу. Зокрема, між учнями у групі 
виникають певні міжособистісні взаємини, і від того, якими вони будуть, 
багато в чому залежить успішність їх навчальної діяльності. Тож, вміла 
організація взаємодії учнів під час уроку географії стає потужним фактором 
підвищення ефективності вивчення навчального матеріалу з предмета [1, 
с. 11; 3, с. 6]. 

Навчання учнів на уроках географії може містити різні напрямки 
(розширений, різнорівневий, інтегрований та ін.), але будь-який з них 
передбачає обов'язкові знання в рамках Державного стандарту загальної 
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середньої освіти. Щодо останнього, то це є той мінімум знань учнів з 
географії, який вони зобов’язані знати, інакше ні поглиблення, ні розширення 
їхнього пізнання з предмета не відбудеться [2, с. 5].  

Головною умовою накопичування учнями знань з географії є системність 
навчання, що виражається в опануванні поняттєвим апаратом. У свою чергу, 
повноцінне засвоєння учнями навчального матеріалу сприяє утворенню 
структурного каркаса знань як окремої теми, так і навчального предмета в 
цілому [3, с. 7]. Приміром, зоровий образ формується в результаті 
безпосереднього спостереження об’єкта чи явища або сприйняття його за 
допомогою різних засобів наочності. Нині процес формування зорових 
образів особливо ефективний в результаті застосування електронних 
дидактичних засобів навчання, коли на екрані або на інтерактивній дошці 
створюють або моделюють образ географічного об’єкта або явища [1, с. 12-
13]. 

Оскільки активна робота з комп'ютером формує в учнів більш високий 
рівень освітніх навичок та умінь (аналіз і структурування одержаної 
інформації), той педагогічна діяльність вчителя географії має базуватися на 
інтерактивних методах навчання, що реалізовуються в різних формах. 
Зокрема, урок-презентація (супроводжується електронним наочним 
матеріалом для посилення ефекту сприйняття учнями нового матеріалу), 
урок-мозковий штурм (клас або міні-група досліджує певну проблему й 
знаходить шляхи її вирішення), урок-розслідування (учні використовуючи 
мережу Інтернет вчаться знаходити, обробляти та застосовувати інформацію 
для досягнення поставлених цілей уроку), урок з елементами самостійної 
роботи (використання фрагментів самостійного вивчення нового матеріалу по 
електронному підручнику), урок-практикум (виконання учнями індивідуальних 
завдань на комп'ютері), урок-узагальнення теми (учні створюють презентації, 
відеоролики й т. п., демонструючи їх на заключному уроці), урок-залік 
(можливе електронне тестування) [2, с. 6; 3, с. 7].  

Підсумовуючи результати проведеного вище дослідження можна зробити 
висновок про те, що використання інтерактивних форм і методів навчання на 
уроках географії сприяє ефективності освітнього процесу, підвищуючи тим 
самим мотивацію учнів до навчання та їх активність на уроках географії; 
надає можливість проводити ознайомлення з новим матеріалом із наступним 
виконанням тренувальних вправ; підсилює міжпредметні зв'язки завдяки 
використанню комп'ютерних моделей; розширює джерельну базу отримання 
знань у процесі навчання. 
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Актуальність теми дослідження: У наш час, коли вже чим раз більше 
молоді страждають на різні патологічні хвороби, коли все більше призваних у 
лави української армії не проходять службу за станом хвороби,  дуже гостро 
відчувається проблема здоров'я населення. Та що призвело до таких 
страхітливих чинників? Погана екологія? Постійні стреси? Недостатнє та не 
нормоване харчування?... Звичайно усі ці фактори нажаль супроводжують 
нашу державу з часів її існування, та проте це залежить і від самих людей. 

Адже більшість молодих людей проводять вільний час не у спортзалах, а 
у барі - палячи сигарету і розпиваючи алкоголь. Та й батьки тепер позабули 
про так званий відпочинок у сімейному колі на природі, надаючи перевагу 
спокійному посидінню коло телевізора, дітей ж залишаючи «другові сім'ї» - 
комп’ютеру. І як наслідок - ожиріння, сколіоз, поганий зір в їхніх нащадків, і це 
ще не повний перелік. 

Проте багато хто скаже про недоступність заняттям спортом в межах села 
чи маленького містечка. 

Та, що є дійсно спортом? Якщо ми заглянемо будь-яку енциклопедію 
знайдемо таке пояснення: «СПОРТ є органічною частиною фізичної культури, 
особливою сферою виявлення та уніфікованого порівняння досягнень людей 
у певних видах (фізичних вправ, технічної, інтелектуальної та іншої 
підготовки шляхом змагальної діяльності» 

На відміну від спорту здоров'я людини ґрунтується на основі генетичних 
факторів, способу життя та екологічних умов. Однак не впою мірою воно 
залежить також від свідомого ставлення людини до себе та оточуючого 
середовища. 

Адже здоров'я людини - стан повного соціального-біологічного 
психологічного комфорту, коли функція всіх органів і систем організму 
зрівноважені з природним і соціальним середовищем, відсутні будь-які 
захворювання, хворобливі стани та фізичні дефекти. 

Однак за найзагальнішими рисами здоров'я індивідуума можна визначити 
як природний стан організму, що характеризуються вся повною 
зрівноваженістю будь-яких виражених хворобливих змін. Слід пам'ятати, що 
здоров'я залежить від багатьох факторів, які об'єднуються в одне інтегральне 
поняття - здоровий спосіб життя. Його мстою є навчити людину розумно 
ставитися до свого здоров'я, фізичної та психічної культури, загартовувати 
свій організм, вміло організовувати працю і відпочинок. 

Тому можна сміливо зауважити, що звичайно людина може бути 
здоровою від народження, та проте регулярне заняття спортом сприятиме 

здоров’ю протягом усього життя. 
Мета дослідження: узагальнити важливість заняттям спортом для 

загартовування здоров’я. 
Завдання:  
1) Проаналізувати вплив фізичних навантажень, на здоров'я людини; 
2) Виділити характерні риси фізичної культури і спорту;  
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3) Виділити  чинники, що впливають на здоров’я  людини; 
4) Оцінити значення здорового способу життя для життєдіяльності 

організму. 
Результати дослідження. Про корисливість спорту для здоров’я, 

говорять приклади спортивного довголіття. Московський спортсмен М.Г. 
Свєшніков у вісімдесят чотири роки займався греблею на академічному човні 
«Скіф», а п'ятдесяти літній ковзаняр Іпполітов  успішно брав участь у 
змаганнях на льодяній доріжці. Засновник тяжкої атлетики в Російській імперії 
доктор А.Краєвський почав займатися гирями і штангою після п’ятдесяти 
років і досяг прекрасних результатів. А борець Іван Поддубний  в тридцять 
три роки став чемпіоном світу. Він так і залишився непереможним богатирем, 
ставши справжнім національним героєм. Навіть у шістдесять шість років він 
не залишив бійцівського килима, справджуючи на ділі слова великого 
Аристотеля: «Ніщо так сильно не нищить людину, як тривала фізична без 
дія». Саме цей епізод і став загадкою спортивного довголіття. Проте розгадка 
була простою - в його режимі, в систематичних тренуваннях. Він не палив і не 
пив спиртного. Натреновані м’язи Піддубного не поступалися по об’єму і 
міцності м’язам молоді. Атлет закликав юнаків підтягуватись і тренуватись: 
«У тих, хто кидав спорт до 40-45 pp. м’язи запливають, жиром». 

Загострення конкуренції на міжнародній спортивній арені зробило спорт 
однією з активних сфер людської діяльності. 

Що таке фізкультура й спорт? Фізична культура й спорт - це засоби 
творення гармонійно розвитої особистості. Вони допомагають зосередити усі 
внутрішні ресурси організму на досягненні поставленої мети, підвищують 
працездатність, дозволяють втиснути в рамки короткого робочого дня 
виконання всіх намічених справ, виробляють потребу в здоровому способі 
життя. 

До основних складових здорового способу життя належить: 
Спосіб життя. Впливає на здоров'я людини і складається з чотирьох 

категорій: 

 економічної (рівень життя) 

 соціологічної (якість життя); 

 соціально-психологічної (стиль життя); 

 соціально-економічної (устрій життя). 
Рівень культури, Слід пам'ятати, що людина - суб'єкт і одночасно - 

головний результат своєї діяльності. Культура з цієї точки зору - це 
самосвідоме ставлення до самого себе. Однак люди дуже часто нехтують 
своїм здоров'ям, ведуть неправильний спосіб життя, не дотримуються 
режиму, переїдають, палять. Тому для здоров'я потрібні знання, які увійшли б 
у повсякденну звичку людини. 

Фізична культура - частина загальної культури суспільства, одна зі сфер 
соціальної діяльності, спрямована на підтримку здоров'я, розвиток фізичних 
здатностей людину й використання їхнє відповідно до потреб суспільної 
практики. Фізична, культура саме широке, збірне поняття. Вона включає всі 
досягнення, накопичені в процесі суспільно-історичної практики: рівень 
здоров'я, спортивної майстерності, науки, творів мистецтва, пов'язаних з 
фізичним вихованням, а також матеріальні (технічні) цінності (спортивні 
спорудження, інвентар і т.д.).  

Під фізичною культурою розуміють сукупність усіх властивих даному 
суспільству цілей, завдань, засобів, форм заходів, що сприяють фізичному 
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Розвитку й удосконаленню людей. Сюди входять фізичне виховання, 
спорт і т.п. Фізичне виховання це педагогічний процес, який спрямований на 
вдосконалювання форм і функцій організму людини, формування рухових 
навичок, умінь пов'язаних з ними знань, а також на виховання фізичних 
якостей. Фізичне виховання пов'язане з іншими сторонами виховання 
моральної, естетичної, виробничої, трудової. Спорт домінуюча форма прояву 
фізичної культури, це слово часто вживають як синонім до поняття "фізична 
культура". Спорт може розглядатися як система результатів фізичної 
культури, оскільки цей термін позначає прагнення до фізичних досягнень на 
основі норм і правил, тренувань і змагань. Термін '"спорт" уживається 
стосовно до різних областей залежно від того, яку мету ставить перед собою, 
що займається або хто бере участь у тих або інших спортивних заняттях. Це 
дитячий і юнацький спорт, масовий спорт (спортивні заняття під час 
відпочинку, у вільний від навчання час), а також спорт високих досягнень 
аматорський і професійний (юніори й дорослі спортсмени). 

Важливість фізичних навантажень для життєздатності організму. 
Активна фізична діяльність одна із обов'язкових передумов гармонійного 

розвитку людини.  
Адже при постійних (фізичних навантаженнях подовжуються м'язи, що 

призводить до їх кращої еластичності. При тренуванні маса мускулатури збі-
льшується, м'язи стають більш сильними, нервові імпульси викликають 
скорочення м'язів більш високої сили. 

Сила м’язів і міць кістки взаємопов'язані. При заняттях спортом кістки 
стають більш грубіші і відповідно розвиті м'язи мають достатню опору. Більш 
тривким і стійкішим стає весь скелет. Адже малорухливий спосіб життя 
шкодить організму. Недостатня кількість рухів призводить до слабкості та 
в’ялості м’язів. Фізичні вправи, праця та гра розвивають працездатність, 
витривалість, кмітливість та силу. 

Існують випадки, коли регулярне заняття спортом призвело до 
покрашення здоров’я, інколи навіть допомагали залікувати невиліковні 
хвороби. Крім цього фізичні вправи допомагають подолати стрес. 

Відомо, що в осіб до 30 років життєві потреби значно більші, ніж у людей 
старшого віку, а відтак стресові стани у них переважають. 

Стрес - це сукупність загальних неспецифічних біохімічних, фізіологічних і 
психологічних реакцій організму внаслідок дії надзвичайних подразників 
різної природи і характеру, які викликають порушення функцій органів. 

Повне звільнення від стресу означає смерть, тому слабкий стрес є нор-
мальним явищем у житті і потрібним для реалізації людської повноцінності. 
Однак якщо він інтенсивний і довготривалий, то може стати основою розвитку 
захворювань або зумовити смерть. 

Для загартованості психічного стану людні треба робити ранкову гігієнічну 
гімнастику, використовувати фізичну працю, заняття спортом, прогулянки на 
свіжому повітрі тощо. 

Під впливом несприятливих факторів рівень фізичного стану здоров'я 
знижується, а поліпшення умов сприяє його підвищенню. 

Здоров'я людини, опірність її організму до несприятливих умов 
навколишнього середовища, працездатність значною мірою залежать від 
харчування Правильне і раціональне харчування є важливим фактором 
забезпечення життєдіяльності людини, росту і розвитку організму, 
запобігання та лікування хвороб, у тому числі й тих, які склалися внаслідок 
надзвичайних ситуацій. 
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Важливим фактором фізичного здоров'я є загартування організму. 
Загартування – це підвищення стійкості організму до несприятливих умов 
деяких факторів навколишнього середовища (наприклад низької та високої 
температур) шляхом систематичного дозованого впливу цих факторів на 
організм.  

В основі загартування лежить властивість організму людини 
пристосовуватись до зміни умов навколишнього середовища. У людини 
відбувається процес пристосування організму до нових умов існування – 
виникає адаптація. 

Загартування холодом є практично найважливішим, оскільки 
переохолодження організму сприяє виникненню респіраторних вірусних 
захворювань. В організмі, стійкому до низьких температур, тепло 
утворюється інтенсивніше, що сприяє ліпшому кровообігу і зменшує 
можливість виникнення інфекційних захворювань та обморожень. 

Адже бажання і цілеспрямованість, тренування та вдумливе ставлення до 
фізичних навантажень - творять дива. Навіть фізично слабкі, хворі і 
вихолощені люди можуть стати прекрасними спортсменами. Ірина Родніна 
стала займатися фігурним катанням на ковзанах у дитинстві завдяки пораді 
лікаря, щоби поліпшити своє слабке здоров'я, а чемпіон Європи по 
спортивній ходьбі А.І.Єгоров у дитинстві хворів рахітом і не ходив до п'яти 
років. Під наглядом лікаря він став займатися спортом і досяг високих 
показників.  

Чинники, що впливають, на здоров 'я людини. Не завжди в житті  
людини здоров'я займає перше місце порівняно з речами та іншими 
матеріальними благами. У результаті це призводить до шкоди не лише 
своєму здоров'ю, а й здоров'ю майбутніх поколінь. Отже, здоров'я повинно 
займати перше місце в ієрархії потреб людини.  

Мотивування. На превеликий жаль, ціну здоров'я більшість людей 
усвідомлює лише тоді, коли воно значно втрачено. Тільки тоді виникає праг-
нення вилікувати захворювання, стати здоровим. 

Зворотні зв'язки - нерозумне і довге випробування стійкості свого 
організму нездоровим способом життя (алкоголь, нікотин). Тільки через 
певний час спрацьовують зворотні зв’язки  людини, коли вона кидає шкідливі 
звички, проте це вже часто запізно. 

 Настанова на довге здорове життя. У повсякденному житті треба вміло 
мобілізувати резерви свого організму на подолання негараздів життєвого 
характеру, на зменшення ризику захворювань, що сприяє довголіттю. 

 Навчання здоровому способу життя. Джерелом навичок з цього питання 
є передусім приклад батьків, допомагає також і санітарна освіта. Важливим 
фактором, що визначає реакцію людини на екстремальну ситуацію, є її 
психофізіологічні якості та загальний етап. Вони проявляються через 
чутливість людини до виявлення сигналів безпеки, перед реакцією на ці 
сигнали. Показники, які зумовлюють можливості людини виявити небезпечну 
ситуацію та адекватно відреагувати на неї, залежать від її індивідуальних 
особливостей, зокрема від її нервової системи. На поведінку людини у 
небезпечній ситуації впливає й її психічний та фізичний стан. 

Психічний стан. Сучасна людина зустрічається з багатьма факторами  
ризику, що негативно впливають на етап її нервової та серцево-судинної 
систем, знижує опірність організму. При цьому виникає стресова ситуація 
організму. Так, наприклад, психічна травма, отримана унаслідок конфлікту, 
виводить людину з нормального психічного стану, що може призвести до 
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суттєвих змін у виконанні професійних функцій і загального функціонального 
стану. У перекладі "стрес" означає "напруження", тобто відповідь організму 
на поставлену перед ним проблему.  

Стійкість організму до різноманітних етапів є дуже індивідуальною. Деякі 
люди без усіляких наслідків переносять надзвичайно складні екстремальні 
ситуації, ніколи не непритомніють, не втрачають сили волі, психологічної 
рівноваги. Інші вже при незначних екстремальних ситуаціях втрачають 
витримку і віру в себе. Від чого це залежить? 

По-перше, індивідуальна чутливість до екстремальних ситуацій 
зумовлена типом вищої нервової діяльності. /Існує чотири типи 
темпераментів: холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік /. 

По-друге. Уміння володіти собою, керувати емоціями, психологічним 
напруженням. Це значить постійно контролювати свої дії вчинки, залишатися 
врівноваженим навіть у найбільш напружених обставинах. Слід зазначити, 
що існують різноманітні психологічні засоби зняття нервового напруження 
для відновлення працездатності, до яких належать: психотерапія, 
психопрофілактика, психогігієна. 

Психотерапія - це терапевтичне використання гіпнозу, коли він є 
лікувальним, не піддаючи хворого ніякому ризику. Психотерапію можна 
використовувати при невротичних розладах, які сталися внаслідок 
надзвичайних ситуацій, для послаблення страху і тривоги. 

Психопрофілактика - аутогенне психом’язове тренування, яке має на 
меті навчити людину свідомо корегувати деякі процеси в організмі, які дають 
змогу захистити психіку людини від шкідливих дій і "настроїти" її на 
перероблення труднощів та стресових станів. Його можна застосовувати для 
відновлення сил перед робочим днем, у перервах, а також після робочого 
дня. 

Для зняття почуття тривоги, страху існують певні тести, формули. Для 
більш швидкого відновлення сил після утоми рекомендується 
використовувати самонавіюваний сон, тобто навчитися вводити себе на 
певний час у сон і самостійно виходити з нього бадьорим. Тривалість 
навіюваного сну 20-40 хв. 

Психогігієна - включає мистецтво взаємовідносин між людьми, духовну 
гармонію людини і природи, комфортні умови побуту, різні види відпочинку. 
Найважливішим для людини є її фізичний стан здоров'я, який залежить як від 
біологічних факторів (спадковості), так і від складного комплексу соціальних, 
економічних, гігієнічних, кліматографічних та інших умов навколишнього 
середовища. 

Під впливом несприятливих факторів рівень фізичного стану здоров'я 
знижується, а поліпшення умов сприяє його підвищенню. 

Функції спорту. Сучасний спорт займає важливе місце як у фізичній, так 
і духовній культурі суспільства. Як суспільному явищу йому притаманні 
різноманітні соціальні функції. 

Визначальною функцією спорту є змагальна функція. Змагальній 
діяльності в спорті властиве гостре (але не антагоністичне) суперництво, 
чітка регламентація взаємодій учасників змагань, уніфікація змагальних дій, 
умов їх виконання і способів оцінки досягнень. Все це обумовлено 
відповідними (локальними, національними, міжнародними) спортивними 
класифікаціями та правилами змагань. 

Безпосередня мета змагальної діяльності в спорті - досягнення найви-
щого результату, вираженого в умовних показниках перемоги над 
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суперником, або в інших показниках, прийнятих умовно як критерій 
досягнень. Змагальна діяльність допомагає виявляти резервні можливості 
людини.  

Виховна функція передбачає, з одного боку, підвищення ефективності 
змагальної діяльності, з другого- сприяє всебічному вихованню соціально 
активної особистості. Однак, спортивна діяльність сама по собі бажаного 
виховного ефекту не забезпечує. Вплив спорту може мати як позитивний, так 
і негативний ефект. 

Функція підвищення фізичної активності передбачає підготовку до різних 
видів суспільної діяльності і покликана сприяти всебічному розвитку людини, 
удосконалювати її фізичні і духовні здібності, розширювати арсенал життєво 
важливих рухових умінь, підвищувати їх надійність, у складних умовах. 

Оздоровча і рекреаційно-культурна функції спрямовані на зміцнення 
здоров’я людей, забезпечення активного відпочинку, формування естетичних 
смаків. 

Виробнича функція дозволяє сприяти підвищенню продуктивності праці 
через згуртування виробничих колективів, встановлення сприятливого 
психологічного мікроклімату, ВПРОВАДЖЕННЯ НОРМ І правил здорового способу 
життя. 

Пізнавальна функція передбачає використання спортивної діяльності як 
моделі для вивчення фізичних і психічних можливостей людського організму 
в екстремальних умовах. 

Видовищна функція, з одного боку, задовольняє прагнення великої 
кількості людей одержати емоційний заряд як учасників змагань у ролі 
вболівальників, з другого - створює прекрасні умови для просвітницької 
роботи з метою залучення широкої аудиторії глядачів до регулярних занять 
фізичними вправами. 

Економічна функція полягає в самозабезпеченні фінансовими засобами 
розвитку спорту. Джерелом фінансування можуть бути: спортивні лотереї, 
виробнича і видавнича діяльність,  реклама і атрибутика, комерційні 
спортивні заходи тощо. 

Престижна функція полягає в тому, що успіхи в розвитку спорту та 
перемоги спортсменів піднімають престиж окремих людей і колективів, 
регіонів і держави загалом. 

Залежно від рівня розвитку спорту (масовий, великий спорт, олімпійський і 
професійний) певні функції можуть проявлятись у більшій, або в меншій 

мірі. 
У спортивній діяльності розрізняють: базову частину, що презентована 

діяльністю атлетів, та управлінсько-організаційні, науково-методичні, 
медичні, матеріально-технічні і кадрові служби, що забезпечують їх 
ефективне функціонування. 

Сьогодні в світі функціонує  багато видів спорту,  які не піддаються 
точному обліку. Головними з них є олімпійські, об’єднані вМіжнародні 
спортивні федерації, яких налічується близько сімдесяти. Національна 
спортивна класифікація України об'єднує біля п'ятдесяти олімпійських видів 
спорту і більше ста інших видів спорту. 

Сучасний етап розвитку характеризується тенденцією до появи нивих 
видів спорту. Вони є наслідком технічного прогресу (наприклад, воднолижний 
спорт, фрістайл тощо).  

Багаточисельність видів спорту вимагає їх класифікації. За національною 
спортивною класифікацією України всі види спорту поділяються на 
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олімпійські, не олімпійські, нетрадиційні, види спорту для осіб з вадами слуху, 
мови  й опорно-рухового апарата, олімпійські види спорту для спортсменів - 
інвалідів з порушенням зору, військово-технічні та військово-прикладні види 
спорту, професійно прикладні види спорту. 

В основі класифікації може лежати будь-яка з ознак видів спорту. 
Важливою є класифікація залежно від того, за рахунок чого досягають 
результату в тому чи іншому виді спорту. За цією ознакою розрізняють: 

 види спорту, досягнення в яких залежить переважно від рухових 
можливостей учасників змагань; 

 види, в яких результат залежить переважно від уміння 
користуватися спеціальними технічними засобами; 

 види, в яких результат залежить переважно від уміння 
користуватись спеціальною зброєю; 

 види, в яких спів ставляють результати модельно-конструкторської 
діяльності; 

 види, в яких досягають результату за рахунок абстрактно-логічного 
мислення. 

Висновки: 
*Загострення конкуренції на міжнародній спортивній арені зробило спорт 

однією з активних сфер людської діяльності. 
*Фізична культура об'єктивно є сферою масової самодіяльності, вона 

служить найважливішим фактором становлення активної життєвої позиції. 
*Але він не зводиться лише до фізичного виховання. Спорт має 

самостійне загальнокультурне, педагогічне, естетичне та інші значення. Це 
особливо стосується «великого спорту». Крім того, ряд видів спорту взагалі 
не є дійовим засобом фізичного виховання, або має до нього лише 
опосередковане відношення (наприклад, шахи).  

*З іншого боку,  фізичне виховання не може обмежуватись лише спортом, 
і він не може розглядатись як універсальний засіб фізичного виховання, тому 
що ставить підвищені, часто граничні вимоги до функціональних 
можливостей організму людей, їх віку стану здоров’я і рівня підготовленості. 

*Спорт може розглядатися як система результатів фізичної культури, 
оскільки цей термін позначає прагнення до фізичних досягнень на основі 
норм і правил, тренувань і змагань. 

Термін "спорт" уживається стосовно то різних галузей залежно від того, 
яку мету ставить перед, собою той, хто займається або хто бере участь у тих 
або інших спортивних заняттях. Це і дитячий і юнацький спорт, масовий спорт 
(спортивні заняття під час відпочинку, у вільний від навчання час), а також 
спорт високих досягнень аматорський і професійний (юніори й дорослі 
спортсмени). Та проте головна мета спорту сприяти забезпеченню здоров’я 
людини. 

Дослідження показали, що у студентів, включених у систематичні заняття 
фізичною культурою й спортом і які проявляють досить високу активність, 
виробляється певний стереотип режиму дня, підвищується  впевненість 
поводження, спостерігається розвиток «престижних установок, високий 
життєвий тонус. Вони в більшій мірі комунікабельні, виражають готовність до 
співробітництва, радуються соціальному визнанню, менше бояться критики. У 
них спостерігається більш висока емоційна стійкість», витримка їм більшою 
мірою властивий оптимізм, енергія, серед них більше наполегливих, рішучих 
людей, що вміють повести за собою колектив. 
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Усе вище скачане дає право стверджувати, що будь-який вид спорту 
(починаючи в професійного і закінчуючи любительським) є самостійним 

явищем в галузі знання, що хоча і характеризуються принципіальними 
розходженнями, та проте це не виключає їх часткової подібності і тісної 
взаємодії.  Адже головна мета будь-якого виду спорту - це популяризація 
здорового способу життя серед населення. 
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Школярам складно зберегти здоров'я в сучасних умовах навчального 
процесу, у соціальних та економічних реаліях, що швидко змінюються, при 
ідеологічній неоднозначності і нестабільності сім’ї. Тому валеологічне 
виховання у школі повинне сприяти формуванню не тільки навичок зміцнення 
та збереження здоров'я в умовах сьогодення, але й передбачати орієнтацію 
до соціальних умов сучасного життя. Існують  наступні компоненти здоров’я: 
духовно-моральне, особисте, соціальне, інтелектуальне, емоційне, 
репродуктивне, фізичне. 

Всі вони взаємопов’язані один з одним, але найбільшого значення ми 
надаємо духовно-моральному здоров’ю. 

Важливість зміцнення духовного здоров’я населення обумовлена, 
передусім тим, що сила духу людини та її життєві цінності становлять основу 
формування індивідуальної програми життєдіяльності (особистий компонент 
здоров'я). 

Саме відчуття власної значимості в сім’ї, на роботі, серед друзів 
підтримує в особистості бажання жити . Для дітей дошкільного віку 
провідну роль у формуванні почуття власної значимості відіграє любов 
батьків, для школяра – успіх у навчанні, прийняття однолітками; для 
молодої людини — професійне визначення, зустріч супутника життя [4]. 

За Е. Фроммом, людській природі притаманна внутрішня суперечливість, 
для людини характерні дві взаємовиключаючі тенденції: деструктивна 
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орієнтація – напрвлена на руйнування, конструктивна орієнтація – 
направлена на створення, на любов до життя і людства. 

З. Фрейд вважав, що людина наділена двома основними природженими 
інстинктами: «Еросом» (прагнення до життя) і «Танатосом» (прагнення до 
смерті). Взаємодія між цими протилежними початками визначає, на його 
думку, поведінку особистості. Народжується людина з бажанням жити, 
сприяти задоволенню своїх потреб, проте навколишнє середовище чинить 
опір його бажанням, вимагаючи зусиль. Якщо ж необхідні зусилля не 
перевищують можливостей людини відбувається зростання і розвиток, 
самоутвердження, міцніє віра у власні сили, відбувається розвиток прагнення 
до життя. Які умови є причиною для розвитку протилежних прагнень? 
В. І. Сіренський досліджував дане питання й у своїх роботах 
продемонстрував динаміку реакції людини при посиленні потреб. 

Вона виявляється спочатку в посиленні прагнення до володіння 
(зосередження – вольові зусилля – переваги – негативних емоцій — 
парадоксальна реакція), а після цього в підсиленні прагнення до відторгнення 
(агресія – уникнення – байдужість – депресія – втрата інтересу до життя – 
поява прагнення до вмирання, самознищення). Якщо вольові зусилля і 
зосередження не навели людину до задоволення потреб, то у випадку 
подальшого незадоволення, крок за кроком «через» негативні емоції і 
неадекватну реакцію, «через» агресію, уникнення та байдужість вона 
наближається до «танатосу». Отже, чим більше у людини незадоволених 
потреб, тим більше ймовірність появи прагнення до самознищення [5]. 

Розглядаючи етапи задоволення домінуючої потреби, В. І. Сіренський 
пропонує наступну послідовність відповідних реакцій людини: задоволення – 
приємність – насолода — захоплення; парадоксальна реакція – агресія – 
уникнення – байдужість – депресія — розчарування життям [2]. 

Аналіз досвіду вивчення психо-фізіологічних проявів станів захоплення, 
агресії, депресії дозволяє зробити висновок про необхідність наявності у 
педагогів, батьків почуття «міри», щоб визначити той ступінь задоволення 
потреб людини, яка розбещується (в любові, в пізнанні, в самостійності і 
т. п.), що буде сприяти розвитку людини, прагненню до досягнень, до життя, 
формування почуття радості буття, віри і надії. 

Фізичне, психічне і духовно-моральне здоров'я людини взаємопов'язане і 
визначається відношенням до свого здоров’я, що формується у ранньому 
дитинстві під впливом відношень, що складаються з дорослими. Відношення 
до свого здоров'я зв'язане з відчуттям власної значимості, наявністю сенсу 
життя [1]. 

Спроможність дитини до самовизначення, до «відчування» свого 
визнання визначається тим характером відношень, що складаються між ним і 
дорослими. Постійне нав'язування вибору шляху, своїх інтересів дитині 
дорослими знижують бажання дитини ставити значущі для нього цілі, 
прагнути до подолання труднощів на шляху досягнення успіху. Такі педагоги і 
батьки, частіше несвідомо зазнають почуття власної значимості, відчувають 
сенс свого життя в спрямуванні дитини «на шлях істинний». 

Валеологічне виховання повинне передусім мати на меті збереження і 
розвиток психічних і фізіологічних якостей людини, на формування 
оптимальної дієздатності і соціальної активності при максимальній тривалості 
життя. Здоров'я людини (Ю. П. Лисицин, 1992) визначається впливом: 
екологічних чинників (20-25 %), рівнем охорони здоров'я (10 %), спадковістю 
(20 %) і способом життя (50-55 %) [3]. 
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Підводячи підсумки, слід зазначити, що аналіз завдань технологій, 
методологій і методів, що стоять перед педагогікою у питаннях формування 
знань про здоров’я, дозволяє узагальнити і конкретизувати ті цілі, що стоять 
сьогодні перед валеологічним вихованням, а саме: формування здатності 
збереження свого здоров’я у напружених умовах освіти, роботи, життя в 
цілому; виховання почуття відповідальності за своє здоров’я, почуття радості 
буття і цінності життя; стимулювання тривалої мотивації здорового способу 
життя і прагнення до створення і реалізації індивідуальної програми 
життєдіяльності; збереження сили духу, емоційної стійкості та дієздатності; 
формування розуміння здоров’я в напряму вільного вибору шляху своєї 
самореалізації. 

Отже, вищезазначений інноваційний підхід до змісту та методології 
валеологічного виховання зробить сучасний освітній процес 
здоров’яформуючим і стане невід’ємною складовою гуманістичної педагогіки. 

 
Список використаних джерел: 

1. Амосов Н. М. Раздумья о здоровье. – М., 1978. – 178 с. 
2. Брехман Н. И. Валеология – наука о здоровье. – М.: Физкультура и спорт. – 

1990. – 208 с. 
3. Булич Е. Г., Муравов І. В. Валеологія. Теоретичні основи валеології. – К., 

1997. – 224 с. 
4. Гончаренко М. С. Освітянські проблеми валеології. // Формування, 

збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління як обов’язкова 
компонента системи національної освіти. – К., 1997. – с. 28-35. 

5. Гончаренко М. С., Новикова В. Є. Валеологічні аспекти формування здоров’я 
в сучасному освітянському просторі. – Х., 2006. – 14 с. 

 

 
ДІАЛОГ ЯК ОЗНАКА І УМОВА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ 

СУСПІЛЬСТВА 
 

канд. пед. наук Макогончук Наталія Віталіївна 
Національна академія Державної прикордонної служби  

України імені Б. Хмельницького 
Україна 

 
Сьогодні у світі нагальною є потреба порозуміння між людьми, а 

найкращим способом для цього є діалог. Саме існування людей залежить в 
наш час від можливостей знайти спільну мову. Моральний, етичний 
потенціал мовлення, ступінь його спрямованості до добра набувають 
вирішального значення. Тільки за такої умови може бути справжній діалог між 
людьми, взаєморозуміння між ними. 

Діалог є однією з визначальних ознак демократизації життя суспільства. 
Він займає 70% усього мовного спілкування і є вагомим компонентом 
діяльності сучасних політичних лідерів, інструментом формування 
цивілізованих внутрішньодержавних відносин. Дедалі більшого значення 
набуває діалог у зовнішній політиці. Важливе значення має діалог у 
міжособистісному спілкуванні, він є класичною формою мовленнєвого 
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спілкування. У діалозі кожна репліка, якою б короткою й уривчастою вона не 
була, відрізняється завершеністю, виражає певну позицію мовця.  

Учення про види, принципи і правила діалогу і полеміки веде свій родовід 
із часів античності. Тоді був високий рівень освіченості, цивілізованості, 
найбільший вплив у суспільстві мали люди з великим моральним та 
інтелектуальним потенціалом. На той час громадянський діяч, який не міг 
перемогти у полеміці, втрачав вплив на державні справи.  

Філософське обґрунтування діалогу дали давньогрецькі філософи Сократ 
та Платон. Вони сформулювали основи діалектичного мислення та 
конструктивної полеміки, вчили мистецтву переконувати у діалозі.  

Античні філософи будували теорію діалогу, як і всю теорію риторики, на 
основі трьох базових понять: етос, логос (ідея), пафос. Першість належала 
етосу – морально-етичній позиції оратора. Оратор мав відстоювати моральну 
ідею, спрямовану на благо людства [2]. Сучасне життя свідчить: якщо 
дискусію ведуть у конструктивному дусі, співрозмовники стають відчутною 
силою і сприяють перемозі нових ідей, уявлень в економіці, політиці, культурі, 
спонукають найширші верстви суспільства до активної участі в громадському 
житті. 

У діалозі відбувається постійна зміна духовно-психологічного стану 
співрозмовників. Діалог відбувається тоді, коли його учасники можуть 
осмислювати знання, сприймати нове й аналізувати старе, пропонувати 
щось своє для обміну. Сутність діалогу виявляється в подвійній активності: 
того, хто пізнає, і того, хто відривається. Багате й повнокровне спілкування 
можливе тільки між духовно багатими людьми; змістовний і дієвий діалог 
характерний для мислячих людей, які постійно працюють над своїм духовно-
інтелектуальним зростанням.  

Можна виокремити кілька видів діалогу. Зокрема «технічний діалог» – суто 
інформативний, конвенційний. «Замаскований монолог» – це дискусія заради 
самомилування, самоствердження, де «кожний вважає себе абсолютною та 
законною величиною, а іншого – відносною та сумнівною. Справжній діалог 
передбачає духовну єдність у спілкуванні. 

Що стосується характеру діалогу, то він перш за все пов’язаний з 
мотивацією комунікантів. За цією ознакою визначаю такі типи діалогічного 
спілкування: примітивний, конвенційний, маніпулятивний, ігровий, духовний. 

Примітивний діалог відбувається просто заради підтримки ритуалу 
спілкування. У такому діалозі люди духовно й душевно не розкриваються. 
Немає співпереживання, співрозуміння, інколи взагалі немає візуального 
контакту. Конвенційний (діловий) діалог багато у чому також формальний, 
але ця формальність продиктована об’єктивними обставинами спілкування. 
Подібні діалоги ведуться у соціальних тандемах відповідно до соціальних 
ролей: «керівник – підлеглий», «вчитель – учень», «лікар – пацієнт», 
«продавець – покупець», «водій – пасажир» тощо. У цьому виді діалогу також 
міститься потенціал переходу до більш актуалізованого спілкування [1]. 

Наприклад, відомим феноменом нашого життя є випадки душевних 
діалогів попутників. Психологічно такий діалог виправданий незалежністю від 
свого тимчасового співрозмовника, адже зазвичай попутники не продовжують 
подальшого знайомства. Але їх розмова є прикладом переходу рольового 
безособистісного спілкування у короткочасне взаємовідкриття душевних 
світів. 

Маніпулятивний діалог заснований на раціональному або й 
неусвідомленому розрахунку комунікантів, коли хтось з учасників спілкування 
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нав’язує свою волю, думку, щоб викликати бажані реакції іншої людини. 
Маніпулятор ставиться до співрозмовника як до речі, але може це вдало 
маскувати удаваною турботою, увагою. Ігровий діалог притаманний 
спілкуванню друзів та співрозмовників, які симпатизують один одному. 
Духовний діалог – це найвищий рівень спілкування людей, в якому 
актуалізується душевно-духовний, інтелектуальний потенціал особистості. 
Свідченням духовного діалогу є задіяність в ньому трьох складових людини: 
душевності як світу почуттів, емоцій, духовності як світу інтелектуального 
творчого пошуку, вітальності як відчуття енергетичного піднесення, 
ентузіазму, натхнення. 

Таким чином будь-яка сфера життя не обходиться без діалогу. Головним 
є те, щоб уміти починати, підтримувати, завершувати розмову; реагувати на 
опорну репліку відповідно до ситуації; вловлювати зв’язки між ситуацією, 
швидко реагувати на зміну тематики розмови та ініціативно продовжувати 
спілкування. Для ведення діалогу необхідно також знати правила 
ефективного вислуховування і вміти ними користуватися.  
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На сьогодні основним напрямом розвитку сучасної української освіти 

окреслено рівний доступ до якісної освіти всіх громадян. За роки 
незалежності в Україні створені правові основи державної національної 
політики, яка будується на принципах рівності соціальних, культурних прав і 
свобод усіх громадян. Правовою основою формування державної політики 
прав дітей із особливими потребами стали Декларація прав національностей 
України (1991), Закони України «Про освіту» (1991, 2017), «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні» (1991, 2004), «Про загальну 
середню освіту» (1999), «Про охорону дитинства» (2001), «Про реабілітацію 
інвалідів в Україні» (2001), «Про освіту осіб, які потребують корекції фізичного 
та (або) розумового розвитку (спеціальну освіту)» (2007), Конституція України 
(1996), Національна доктрина розвитку освіти (2002), Укази Президента України «Про 
додаткові заходи щодо посилення соціального захисту інвалідів та проведення в 
Україні у 2003 р. Року людей з інвалідністю» (2003), «Про першочергові заходи щодо 
створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними 
можливостями» (2005), «Про додаткові  невідкладні заходи щодо створення 
сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими  фізичними можливостями» 
(2007) та ін. Відповідно до Конвенції діють вимоги рівноправності дітей з 
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особливими потребами в усіх галузях, а саме: «забезпечення навчанням 
сліпих, глухих, сліпоглухих осіб за допомогою найвідповідніших для індивіда 
умов, методів і способів спілкування в обстановці, яка максимально сприяє 
засвоєнню знань і соціальному розвитку» [2, с. 1]. 

Теоретико-методологічну основу дослідження складали: психолого-
педагогічна теорія корекційної спрямованості навчання, виховання та 
розвитку дітей з особливими потребами (В. Засенко, А. Колупаєва, В. Синьов, 
О. Таранченко та ін.). Означений аспект навчального процесу дітей із 
порушенням слуху був предметом розгляду таких українських учених: 
В. Бондаря, В. Засенка, С. Кульбіди, Є. Синьової, О. Таранченко, 
В. Шевченка, Л. Фомічової, М. Ярмаченка та ін.  

У процесі дослідження встановлено, що на певних етапах розвитку 
нашого суспільства виникали різні типи спеціальних навчально-виховних 
закладів, зокрема і спеціальні школи-інтернати для дітей з порушеннями 
розвитку. Серед головних завдань їх розвитку було забезпечення права 
дітей, які потребували корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на 
здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом 
спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з 
корекційно-розвитковою роботою, медичною реабілітацією тощо.  

Відповідно до наказу «Положення про спеціальну загальноосвітню школу 
(школу-інтернат) для дітей, які потребували корекції фізичного та (або) 
розумового розвитку» (п. 7 Положення про загальноосвітній навчальний 
заклад, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 
№ 964 (із змінами) було затверджено, що у цей час функціонували такі 
основні види спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів): для глухих дітей – І-ІІІ 
ступенів (І ступінь – підготовчий клас,  1-4 кл., ІІ ст.–  5-10 кл., ІІІ ст. – 11-13 
кл.); для дітей зі зниженим слухом – І-ІІІ ступенів (І ст. – підготовчий клас, 
1-4 кл.,  ІІ ст. – 5-10 кл., Ш ст. – 11-13 кл.) [3, с. 5].  

Станом на 1992 р. в Україні функціонувало 409 спеціальних шкіл із 78 тис. 
Учнів і в 1998 – 1999 н. р. їх кількість уже становила 308 закладів із 69 тис. 
учнів [2, с. 8]. До складу мережі (до 2000 р.) входило 689 інтернатних закладів 
різних типів, у яких навчалося 154,5 тис. учнів, зокрема працювало: 299 
загальноосвітніх навчальних закладів-інтернатів (86,3 тис. учнів), у тому числі 
функціонувала: 391 спеціальна школа-інтернат для дітей, котрі потребували 
корекції фізичного чи розумового розвитку (61,2 тис. учнів), з яких 59 – для 
дітей було з вадами слуху (7,3 тис. учнів) та ін. [1, с.1]. Отже, діяльність шкіл-
інтернатів для дітей з порушеннями слуху відбувалася відповідно до прав 
дітей із особливими потребами. Розвиток цих закладів був направлений на 
головні завданнями спеціальної школи-інтернату: утримувати, навчати, 
виховувати цих дітей, давати їм можливість одержати комплекс корекційно-
розвиткової і медичної реабілітації, формувати соціально адаптовану 
особистість, сприяти їх фізичному та психічному розвитку. 
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постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 964 (із змінами). С.1-
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На зазначений у назві статті історичний період припадає діяльність 

міністра освіти України (18 листопада 1994 р. – 14 січня 1999 р.) Михайла 
Захаровича Згуровського, який обійняв цю посаду вже як відомий учений у 
галузі теорії системного аналізу [15].  Його внесок у розвиток освітньої галузі 
характеризують як початок «системних реформ» [2, с.64-65], однак згадують 
при цьому переважно галузь вищої освіти. Академік НАПН України, філософ 
В.Андрущенко вважає, що з 1995 р. в Україні розпочався другий етап 
розвитку освітньої політики, для якого характерним стало співробітництво 
Міністерства з Академією педагогічних наук України [1, с.16]. 

 Метою нашого дослідження стало визначення внеску М.Згуровського у 
розвиток шкільної освітньої політики. Встановлено, що одним з  
найвагомішим  у діяльності Міністерства освіти під його керівництвом стало 
розроблення (і згодом прийняття) Закону України «Про професійну 
(професійно-технічну) освіту» (1998). До мети здійснення профтехосвіти 
увійшла теза про забезпечення «громадянам України, у тому числі особам з 
особливими освітніми потребами, а також іноземцям та особам без 
громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, права на 
здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до їх 
покликань, інтересів і здібностей, перепідготовку та підвищення кваліфікації» 
[4], що безперечно свідчить про узасаднення особистісного підходу в 
середній професійній освіті, про продовження реалізації принципу гуманізації 
освіти.  

Водночас з’ясовано, що у роки роботи міністра М.Згуровського істотної 
модернізації зазнала й організація навчального процесу в середній школі та 
зміст шкільної освіти. Для  забезпечення індивідуального розвитку школярів до 
навчальних планів було введено варіативний складник. Надзвичайно плідним 
видався 1995 р.,  протягом якого Міністерством освіти України було 
розроблено низку концепцій, пов’язаних з навчанням окремих шкільних 
предметів («Концепція безперервної базової хімічної освіти» [6]; «Концепція 
безперервної біологічної освіти»  [7, 3-5]; “Концепція безперервної історичної 
освіти в Україні» [там само, с.6-8] «Концепція шкільної математичної освіти» 
[9], якими передбачалися інваріантна (базисна) та варіативна частини 
навчального плану; забезпечення на різних ступенях навчання рівневої та 
профільної диференціації навчально-виховного процесу на основі базового 
змісту освіти; модульний принцип добору змісту; широка варіативність 
навчальних планів і навчальних програм, можливість використання 



17 czerwca 2019 rok  Krakow, Polska  41 
. 

різнорівневих програми для навчальних закладів різного типу; забезпечення 
диференційованого навчання учнів при використанні форм і методів 
організації навчально-виховного процесу.  

Подальшого розвитку в шкільній освітній політиці України набуло 
піклування про обдарованих дітей і молодь. Так, рішенням колегії Міністерства 
освіти України № 9/5-4 від 26.06.1996 р. було затверджено «Концепцію 
становлення мережі середніх закладів освіти для розвитку творчої 
обдарованості» [12], в якій визначалися оптимальні норми кількості 
навчальних закладів для обдарованих дітей та алгоритм їх створення . 

Наголосимо, що було також продовжено роботу з відродження історико-
культурних традицій українського козацтва [8], підтримки руху учнівської 
молоді «Моя земля – земля моїх батьків» [5]. 

Важливо відмітити й започаткування Міністерством у 1995 р. 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року» [13], який цілеспрямовано 
проводили протягом 1995-1998 навчальних років [11]. До спроби підняти 
соціальну важливість учительської професії відносимо й затвердження 
цільової комплексної програми «Вчитель»  [10].  

З документів Міністерства постає й продовження орієнтації на 
розширення психологізації середньої освіти як вияву її реальної гуманізації, 
про що свідчить створення у 1998 р. Українського науково-методичного 
центру практичної психології і соціальної роботи [14]. 

До нових тенденцій в освітній політиці, у тому числі й шкільній, 
відносимо посилення уваги до інформатизації освіти, чому сприяв Закон 
України «Про Концепцію національної програми інформатизації» від 4 лютого 
1998 року № 75/98-ВР [3], в якому підкреслювалося, що створення глобальної 
комп'ютерної мережі освіти та науки, як першочергове завдання 
інформатизації освіти, повинно стимулювати розвиток системи 
індивідуального безперервного навчання на основі інтелектуальних 
комп'ютерних і дистанційних технологій. Відповідно до цього закону в 
«Комплексному плані заходів щодо розвитку загальної середньої освіти в 
1999-2012 роках» (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 
березня 1999 р. № 348) зазначена необхідність створення умов для 
оволодіння персональним комп'ютером кожним випускником загальноосвітніх 
навчальних закладів (2007-2012 роки) [16, с. 325]. 

Водночас у другій половині 1990-х років наростали й кризові явища в 
освіті, що було й віддзеркаленням загальної суспільно-економічної кризи в 
Україні, і виявом неспроможності керівництва галуззю протистояти згортанню 
мережі позашкільних навчально-виховних закладів, запровадженню режиму 
суворої економії для збереження існуючого обладнання, устаткування і 
продовження строків їх експлуатації [17]. У ці роки фіксується невиконання 
планів з видання навчальної літератури,  зростання заборгованість заробітної 
плати учителям. Як засвідчив аналіз архівних матеріалів засідань колегії 
Міністерства освіти України у 1990-х роках, здійснений М.Семеновою [17], хоча 
постійна увага керівництво постійно приділяло увагу розгортанню 
реформаційних процесів в освітній сфері, однак низка проблем освіти (стан 
мережі освітніх закладів, їх матеріально-технічне та кадрове забезпечення, 
низька заробітна плата освітян, і та виплачувана з істотним запізненням) 
«набули хронічного характеру … . Дієвого механізму їх вирішення Міністерство 
освіти не створило» [17, с.12]. 
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У статті обґрунтовуються теоретичні основи готовності майбутніх 

педагогів закладів дошкільної освіти до застосування інтерактивних 
педагогічних технологій у професійній діяльності. Розроблено критерії, 
показники, рівні сформованості готовності до застосування інтерактивних 
педагогічних технологій навчання у закладах дошкільної освіти майбутніми 
педагогами. З’ясовано, що застосування інтерактивних педагогічних 
технологій в освітній  процес є однією зі складових загальної системи 
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формування готовності майбутніх педагогів до професійної діяльності. 
Зазначено, що готовність студентів з дошкільної освіти до професійної 
діяльності об’єднує у собі ті необхідні компетентності, мотиви, мотивації, 
настанови, досвід, котрі при поєднані з психічними процесами і якостями, 
набувають таких властивостей і станів, які забезпечують можливість 
ефективно організовувати освітню діяльність та оптимально нею управляти. 

Сьогодні ми є свідками творення іншої освітньої системи в Україні. 
Творення інноваційної педагогіки, впровадження інтерактивних форм роботи 
та інноваційних технологій, котрі сприяють активізації освітньої діяльності 
сучасного дошкільника. Це вимагає від педагогів дошкільної освіти вміння 
швидко переорієнтовуватися в своїй професійній діяльності, використовувати 
новітні освітні, інтерактивні та інноваційні педагогічні технології, що спонукає 
освітян бути творчими, креативними, інноваторами та новаторами в дошкіллі. 

Майбутній педагог з дошкільної освіти повинен не лише володіти 
теоретичними основами своєї професійної діяльності, а й якісно виконувати 
свої функції, виявляти нестандартне, креативне мислення, гнучку уяву й 
фантазію, здатність сприймати, розвивати й впроваджувати інноваційні та 
інтерактивні технології під час освітньої діяльності з дошкільниками, володіти 
кооперативними вміннями роботи в колективі однодумців та колег, 
користуватись різноманітним технічним обладнанням, використовувати 
новітні технологічні засоби для організації своєї професійної діяльності. 

Ми вважаємо, що для вирішення таких завдань постає важливою 
професійна підготовка студента з дошкільної освіти, здатного впроваджувати 
інноваційні та інтерактивні технології в дошкіллі, сприяти використанню 
інтерактивних форм та засобів освітньої діяльності дошкільника, активізувати 
освітню діяльність дітей, проводити власні дослідження в галузі розвитку 
дошкільної освіти, володіти педагогічною майстерністю, управляти  
професійною педагогічною діяльністю, володіти інструментарієм сучасної 
діагностики процесу й аналізу результатів особистої творчо-креативної  
праці, способами обґрунтування форм, шляхів і засобів їх корекції та 
подальшого використання, самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення, 
оскільки від педагога вищих закладів освіти залежить якість професійної 
підготовки майбутнього вчителя з дошкільного виховання.  

Разом з тим, до змісту професійної підготовки майбутнього педагога 
В.Сластьонін відносить фундаментальні загальнофілософські, 
загальнокультурні, психолого-педагогічні та спеціальні знання, інноваційний 
стиль науково-педагогічного мислення, готовність до прийняття творчих 
рішень, необхідність у постійній самоосвіті й готовність до цього, вміння й 
навички практичної педагогічної діяльності, які дозволяють педагогу  вивчати 
й діагностувати рівень розвитку вихованців, розуміти, організовувати їх 
спільну роботу, формувати соціально цінні якості особистості, володіти 
індивідуальним стилем педагогічної діяльності [10, с. 79-85].  

Нам імпонує, що Г.Кловак розглядає професійно-педагогічну підготовку як 
«процес навчання студентів з психолого-педагогічних дисциплін у науково-
дослідній і навчально-практичній роботі». При цьому всі дисципліни 
психолого-педагогічного циклу в комплексі повинні визначати професійну 
спрямованість педагогічного закладу, бути ядром професійної підготовки 
студентів [7]. 
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Саме застосування інтерактивних педагогічних технологій в освітній  
процес є однією зі складових загальної системи формування готовності 
майбутніх педагогів до професійної діяльності. В умовах оновленої освітньої 
парадигми проблема розвитку професійної готовності педагогів з дошкільної 
освіти, на нашу думку, є дуже актуальною. 

З огляду на важливість і необхідність вищесказаного, Л.Акпинар 
стверджує, що «готовність до застосування інтерактивних технологій 
навчання відповідає особистісно-діяльнісному підходу, оскільки, по-перше, 
студентам треба мати цілісне уявлення про педагогічну діяльність, її функції, 
зміст, форми, методи тощо. Опанувати ці технології та використати їх у 
професійній роботі майбутній педагог має змогу тільки під час практичної 
діяльності, за умови, що він з’ясував для себе сенс інтерактивних технологій 
навчання, особливості організації таких форм роботи, специфіки 
вибудовування відносин між учасниками освітнього процесу на цих заняттях. 
По-друге, студент має прагнути пізнати особистість кожної дитини, 
забезпечити гармонійний розвиток всіх дітей. Отже, готовність педагогів  до 
застосування інтерактивних технологій навчання з позиції системного 
підходу, це і як певний психічний стан особистості, що постійно 
трансформується, розвивається у процесі формування певного виду 
готовності, і як особистісне утворення, що забезпечує ефективність, високу 
результативність професійної діяльності». [2, с.28].  

Тому готовність студентів з дошкільної освіти до професійної діяльності 
об’єднує у собі ті необхідні компетентності, мотиви, мотивації, настанови, 
досвід, котрі при поєднані з психічними процесами і якостями, набувають 
таких властивостей і станів, які забезпечують можливість ефективно 
організовувати освітню діяльність та оптимально нею управляти. 

Останнім часом застосування інтерактивних технологій швидко 
поширюється серед педагогів-дошкільників України. Ми можемо зустріти опис 
різноманітних інтерактивних форм на шпальтах педагогічної преси  та 
професійних видань, побачити їх застосування у практиці кращих педагогів з 
дошкільної освіти, на тренінгах під час проходження курсів підвищення 
кваліфікації. Обговорюються й теоретичні основи інтерактивного навчання. 
Певним внеском у теорію та практику інтеракції стали систематизовані 
професійні видання з упровадження інтерактивних форм та технологій. 

Цінним є напрацьований досвід України щодо підготовки майбутнього 
педагога в системі вищої освіти. Особливої уваги заслуговують  в цьому 
напрямі праці А. Алексюка, Н. Дем’яненко, В. Кременя, В. Лугового, 
В. Майбороди, О. Мартиненко, Н. Ничкало, Н. Побірченко, О. Сухомлинської, 
С. Черкасової та інших. 

Особливе місце належить тим працям українських учених, у яких 
аналізується професійна підготовка майбутніх учителів у контексті 
особистісно орієнтованої освіти (І. Бех, І. Зязюн, С. Мартиненко, С. Сисоєва, 
В. Рибалка, Д.Пащенко та ін.) та підготовка майбутнього вчителя до 
впровадження інноваційних педагогічних технологій (В. Беспалько, 
І. Богданова, С. Бондар, М. Гриньова, І. Дичківська, М. Кларін, О. Падалка, 
О. Пєхота, О. Пометун, Л.Бєсєдіна, Г.Селевко, П. Решетников, Ю. Харламов, 
О. Шпак та інші.). 
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Інтерес науковців та дослідників викликають дидактичні аспекти 
застосування інтеракції як розробка інтерактивних освітніх курсів 
(І. Горбаченко), педагогічні умови застосування інтерактивних форм навчання 
в педагогічному ВНЗ (Т. Добриніна) тощо. 

Інтерактивним є навчання, що передбачає міжособистісне спілкування в 
освітньому процесі. Таку організацію процесу ефективної комунікації, в якій 
учасники освітнього процесу взаємодії мобільні, відкриті, а сам освітній 
процес відбувається шляхом активної взаємодії всіх учасників і є 
інтерактивним навчанням. 

Цікавим є дослідження того, що до інтерактивних технологій колективно-
групового навчання О.І. Пометун і JI.B. Пироженко віднесені технології 
«Обговорення проблеми у загальному колі», «Мікрофон», «Незакінчені 
пропозиції», «Мозковий штурм», «Навчаючись – учусь», «Мозаїка», «Аналіз 
ситуації» (case-study), «Вирішення проблем», «Дереворішень» тощо. 
Використання технологій колективно-групового навчання має передумовою 
фронтальну, спільну роботу всіх дітей з вирішення певної проблеми. 
Завдання педагога – активізація дітей у пошуку способів вирішення 
проблеми. Кожна дитина висловлює свою позицію без остраху або 
побоювань щодо несприйняття його точки зору іншими: сама проблема може 
містити декілька способів її вирішення, кількість наданих дітьми пропозицій 
щодо вирішення проблеми в підсумку обов'язково посприяє її ефективному 
вирішенню. Технології «Навчаючись – учусь», «Мозаїка» передбачають 
об’єднання дітей у групи і застосовуються тоді, коли вихованцям необхідно у 
стислий строк засвоїти чималі обсяги інформації. Робота у взаємонавчаючій 
групі сприяє формуванню комунікативних навичок, подоланню психологічних 
бар’єрів [1, с.63].   

Ми з’ясували, що перед інноваційною педагогікою постало завдання 
розробки, обґрунтування та впровадження найбільш дієвих та ефективних, 
інтерактивних  та інноваційних методів освітньої діяльності у всіх закладах 
освіти України. Тому останнім часом спостерігається зростання практично-
орієнтованих форм роботи  починаючи із закладів дошкільної освіти і вище. 
Зокрема, у вигляді різноманітних форм активної групової (колективної) 
підготовки у комунікативному аспекті (моделювання різноманітних ситуацій, 
тренінг креативності та творчості, «мозковий штурм (атака)», тренінг 
спілкування, «Броунівський рух», «Дерево рішень», «Акваріум» та ін.). 

Така робота потребує від майбутнього педагога з дошкільної освіти якісно 
нового підходу до подачі матеріалу, нових технологій, форм роботи та 
прийомів викладу його. Відмова від авторитарної (традиційної) 
маніпуляційної педагогіки і перехід до інноваційної, демократичних форм 
управління освітнім процесом, упровадженням інноваційних та інтерактивних 
технологій забезпечує зростання та активізацію діяльності дошкільника. 

Тому забезпечення ефективності готовності до застосування 
інтерактивних педагогічних технологій навчання в закладах дошкільної освіти 
майбутніми педагогами у професійній діяльності потребує визначення та 
тлумачення критеріїв, показників та рівнів зазначеної готовності. 

Критерії та їхні показники дозволяють перевірити сформованість 
готовності до застосування інтерактивних педагогічних технологій 



46  Wiadomości o postępie naukowym i rzeczywistych badaniach naukowych współczesności  Тоm 6 
. 
студентами, відповідно дають можливість визначити рівень сформованості 
означеної готовності. 

Зазначимо, що питання про критерії, які використовуються у 
педагогічному дослідженні та науковій літературі залишається до кінця не 
вирішеним, що потребує подальших дискусій та вивчення. Варіативними є й 
підходи до розуміння критеріїв у працях дослідників: Є. Бондаревської (1997), 
В.Загвязінського (1982), І. Ісаєва (2001), В. Сластьоніна (1976) та ін. 

Критерії – слово грецького походження (criterion – засіб переконання, 

мірило) – показники, які поєднують у собі методи розрахунку, теоретичну 
модель розподілу і правила прийняття рішення про правдивість нульової або 
однієї з альтернативних гіпотез [6, с.181].  

Вважаємо актуальним і цікавим визначенням цього поняття Г.Гавриловою 
(1992), яка пояснює, що «критерій виражає найзагальнішу сутнісну ознаку, на 
основі якої здійснюють оцінку, порівняння реальних педагогічних явищ, при 
цьому ступінь вияву, якісна сформованість, визначеність критерію 
виражаються в конкретних показниках, які характеризуються, у свою чергу, 
низкою ознак». 

Проаналізувавши психолого-педагогічну літературу ми змогли трактувати 
дефініцію «критерій» як ознаку, на підставі якої дається оцінка будь-якого 
явища, сформованої думки та ідеї. 

Оскільки процес формування готовності майбутніх педагогів закладів 
дошкільної освіти до застосування інтерактивних педагогічних технологій у 
професійній діяльності  розглядаємо як багатоаспектну систему, тоді 
критеріями будемо визначати ті, що відображають стан означеної готовності 
та діагностують результати педагогічного впливу на майбутнього фахівця з 
дошкільного виховання. 

Критерії мають бути об'єктивними, такими, що містять у собі найбільш 
суттєві моменти явища, що досліджується, охоплювати усі сторони явища, 
формулюватися коротко, ясно, точно. Потрібно зазначити, що поняття 
«критерій» і «показник» взаємопов’язані між собою. Критерій – це принцип 
оцінки ефективності, а показник – модель кількісної характеристики явища 
[4].  

На нашу думку є  доцільним дотримуватися позиції науковців та вчених, 
які розглядають поняття «критерій» значно ширше за своїм змістом, аніж 
поняття «показник», і що показник є складовою критерію. Отже, кожний 
критерій оцінювання характеризується притаманною лише йому сукупністю 
показників. 

Дефініція «показник» трактується як: а) свідчення, доказ, ознака чого-
небудь; 

б) наочні дані про результати якоїсь роботи, якогось процесу; дані про 
досягнення у чому-небудь; в) явище або подія, на підставі яких можна робити 
висновки про перебіг якого-небудь процесу [3].  

Як наголошує А. Семенова (2009), показники фіксують певний стан або 
рівень розвитку певного критерію. Показник – це явище або подія, за якими 
можна судити про динаміку певного процесу [9].   

Показник – це узагальнена характеристика властивостей об’єкта або 
процесу. Якісні показники фіксують наявність чи відсутність якої-небудь 
властивості, кількісні показники фіксують ступінь вираженості, розвитку 
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властивості. Іноді під показниками розуміють якісні або кількісні 
характеристики сформованості того або іншого критерію [8, с.217-225]. У 
багатьох педагогічних дослідженнях одному встановленому критерію 
відповідає кілька показників. Критерії готовності студентів до професійної 
діяльності описуються дослідниками по-різному: критерії готовності до 
освітньої діяльності, критерії формування якостей і властивостей 
особистостей педагога, критерії вдосконалення освітньої діяльності, критерії 
креативних здібностей особистості тощо. 

Підготовка висококваліфікованого майбутнього  спеціаліста у вищій школі 
передбачає не лише запам’ятовування великої кількості професійної 
інформації, а й розвиток навичок самостійного креативного мислення, 
здатності продукувати професійні компетентності, бути готовим до 
застосування інтерактивних педагогічних технологій на практиці. Тому у 
вищій школі в освітній процес впроваджують методи науково-дослідної 
діяльності, спонукають майбутніх педагогів  володіти методологією наук як 
інструментом збагачення нових компетентностей.  

З огляду на це викладач закладів вищої освіти перетворюється на 
вченого-дослідника, керівника дослідницького студентського колективу, 
теоретика і практика, психолога-тьютера, управлінця освітньою діяльністю 
студентів. 

Процес формування готовності майбутніх педагогів закладів дошкільної 
освіти до застосування інтерактивних педагогічних технологій у професійній 
діяльності, потребує визначення рівнів її сформованості. Під рівнем 
сформованості формування готовності студентів, розуміємо шкалу 
вимірювання досягнутих студентами результатів щодо оволодіння 
компетнтностями, розвитком компетенцій під час психолого-педагогічної 
підготовки. 

На думку С.Вітвицької існує чотири рівні для визначення сформованості 
студентів інтересу до навчання у закладах вищої освіти: 

– низький (фрагментний) ознайомлення та відтворення навчального 
матеріалу на рівні основних фрагментів, що становлять певну завершену 
частини змісту навчальної дисципліни; 

– елементарний (репродуктивний) – володіння навчальним матеріалом на 
даному рівні демонструє початкові вміння його зіставлення й узагальнення; 

– достатній (частково-пошуковий) – обізнаність із сучасними науковими 
роботами, теоретичними підходами та концепціями, виявлення інтересу до 
навчального предмету; 

– високий (науково-дослідницький) – визначається високим рівнем 
самостійної роботи, постійним самовдосконаленням, досягненнями в 
науковій роботі [5, с. 120].  

Отже, визначення критеріїв, показників і рівнів формування готовності 
майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до застосування 
інтерактивних педагогічних технологій у освітньому процесі закладів вищої 
освіти підпорядковане інтегрованій моделі, що  створює підґрунтя для 
констатації стану фахової якості у майбутніх педагогів з дошкільної освіти. 
Відповідні знання про компоненти, показники, критерії та рівні готовності 
студентів гуманітарних спеціальностей до  застосування  інтерактивних 
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технологій дає  змогу майбутнім педагогам планувати свій подальший 
саморозвиток. 
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ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ 

 
Ващенко Лідія Семенівна 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 
Україна  

 
Завдання нової школи вимагають іншої, ніж у репродуктивному навчанні, 

організації мисленнєвої діяльності учнів, а саме – розвитку критичного 
мислення. Очевидно, що в інформаційному суспільстві, яке характеризується 
швидкими змінами в усіх його підструктурах, фахівцю будь-якої галузі вже не 
достатньо мати статичний запас знань і традиційних навичок життєдіяльності. 
Становлення нової цивілізації вимагає від людини постійного оновлення 
знань, формування навичок, предметних і ключових компетентностей, 
розвитку різних видів мислення.  

У філософії під критичним мисленням розуміють уміння логічно мислити 
та аргументувати, аналітично дискутувати та правильно висловлювати думку. 
У педагогічній літературі критичність розглядається як усвідомлений контроль 
за ходом інтелектуальної діяльності, у процесі якої відбувається оцінювання 
роботи, думок, вироблених гіпотез, шляхів їх доведення тощо. А це, 
відповідно, вказує на те, що критичне мислення – це мислення вищого 
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порядку, яке спирається на інформацію, усвідомлене сприйняття власної 
інтелектуальної діяльності та діяльності інших, сприяє розвитку креативності і 
формує творче мислення, творчу особистість [1]. 

Метою нашого дослідження була спроба оцінити рівень оволодіння 
старшокласниками елементами критичного мислення. 

Методи дослідження: порівняльний аналіз джерел наукової педагогічної 
літератури, інтерпретація, формулювання висновків; метод дослідження – 
тестових технологій із метою визначення здатності школярів критично 
мислити; опитування у письмовій формі – анкета, розроблена автором, із 
метою вивчення  думки старшокласників  щодо їх уміння  працювати з 
інформацією. У дослідженні взяли участь 90 десятикласників ліцею №17 – 
експериментального навчального закладу міста  Хмельницького.  

У контексті викладеного вище ми розробили тестові завдання, які, на 
нашу думку, дали можливість оцінити здатність десятикласників критично 
мислити, а саме – їхні уміння: використовувати  наукові факти у якості 
обґрунтування і аргументації; розрізняти судження і факти; підтверджувати 
або заперечувати вже сформульовані висновки; працювати з біологічною 
інформацією, що містить суперечності; вирішувати суперечності [2]. 

Ознакою критичного мислення є уміння школярів давати оцінку вже 
сформульованим висновкам. Із метою перевірки уміння десятикласників 
використовувати природничо-наукові факти для підтвердження або 
заперечення правильності вже сформульованих висновків було 
запропоновано таке завдання: «У жителів району, де знаходиться великий 
хімічний завод, виявили збільшення кількості хронічних захворювань органів 
дихання. Вчені, які працюють на цьому заводі, зробили заяву такого змісту: 
“Ми вивчили токсичність ґрунту й не виявили в ньому слідів токсичних 
хімічних сполук”. Заява незалежних експертів, яких запросили жителі, була 
іншого змісту: ”Ми проаналізували число хронічних захворювань органів 
дихання жителів цієї місцевості й жителів іншого району – більш віддаленого 
від заводу. Кількість захворювань у жителів, які жили у районі хімічного 
заводу була значно вищою”. Власник заводу, посилаючись на висновки 
вчених, які працюють на компанію, заявив, що викиди газів не є загрозою для 
здоров’я місцевих жителів». У першій частині тесту школярам необхідно було 
назвати причину (іншу від вказаної вченими, запрошеними місцевими 
жителями), на підставі якої виникає сумнів у тому, що стверджує власник 
заводу. Відповіді на це запитання запропонували в середньому половина 
школярів. Серед причин, які викликають сумнів щодо думки директора заводу 
учні називали те, що хімічні речовини, що викликають захворювання органів 
дихання можуть знаходитися не в ґрунті, а у повітрі; токсичні речовини з 
часом можуть розкладатися  і знаходитися у ґрунті у вигляді нетоксичних; не 
відомо, чи взяті зразки ґрунту є характерними для цього району; речовини, 
що викликають захворювання органів дихання, можуть і не вважатися 
токсичними тощо. Більш переконливими у відповідях були учні фізико-
математичного класу,  найменш – хіміко-біологічного. Друга частина завдання 
потребувала назвати одну з можливих відмінностей між районами, які 
порівнювали вчені, яка може привести до думки, що наведені докази вчених, 
яких запросили жителі не є переконливими. Це завдання виявилося досить 
складним. Лише третина десятикласників висловила припущення, що у цих 
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районах може проживати різна кількість людей; різний рівень медичного 
обслуговування; може бути різна кількість людей пенсійного віку; у районі, 
віддаленому від хімічного заводу, у повітрі можуть бути інші забруднювачі 
повітря тощо. Відповідаючи на це запитання, висловили свої думки  половина 
учнів фізико-математичного  класу і п’ята частина учнів хіміко-біологічного 
класу. Отже, десятикласникам було складно, спираючись на отриману в 
умові задачі інформацію, критично оцінити її, підтвердити або заперечити 
вже сформульовані висновки. 52% десятикласників назвали це питання 
складним, 21% – цікавим [2].  

Ознакою уміння критично мислити є здатність до висловлювання 
суджень, ствердження або заперечення чогось відносно об’єкта пізнання. Не 
можна уявити жодної навчальної чи житейської ситуації при якій здатність 
висловлювати судження не мала б значення. З метою визначення здатності 
десятикласників щодо висловлювання суджень, ми запропонували три 
тестових завдання, а саме – завдання на виокремлення судження серед 
фактів, на формулювання оцінного судження та на знаходження найбільш 
обґрунтованого судження. Ці завдання виявилися для учнів нескладними. Їх 
виконали дві третини школярів. До цієї групи завдань можна віднести також 
тест на виокремлення твердження серед запропонованих  понять. Важливим 
є те, що десятикласники розуміють, що факти об’єктивні й існують незалежно 
від нашого бажання або ставлення до них. А судження, або думки є 
суб’єктивними. Це ставлення до чогось, оцінна інформація, недоступна для 
безпосередньої перевірки. У процесі розвитку людина вчиться узагальнювати 
інформацію, що дає їй змогу, ґрунтуючись на простих судженнях, будувати 
складні.   

З метою вивчення здатності ліцеїстів працювати з інформацією, ми 
запропонували їм за чотирибальною шкалою самостійно оцінити свої уміння 
щодо визначення  важливості  інформації, уміння робити висновки, оцінювати 
джерело інформації, самостійно працювати з інформацією, висловлювати і 
пояснювати свої думки.  

Як видно з таблиці 1, понад 80% десятикласників на достатньому рівні 
оцінюють свою здатність визначати ступінь важливості інформації,  6% – ці 
уміння оцінили як високі (переважно учні, що вчаться у класі фізико-
математичного профілю).   

Таблиця 1 
Розподіл результатів самооцінювання десятикласниками уміння 

працювати з інформацією (у %) 

Критерії оцінювання 

Рівні досягнень щодо роботи з інформацією 

Початковий 
рівень 
(1бал) 

Середній 
рівень 

(2 бали) 

Достатній 
рівень 

(3 бали) 

Високий рівень 
(4 бали) 

Уміння визначати  ступінь 
важливості  інформації 

- 13,5 80,5 6 

Уміння оцінювати  джерело 
інформації щодо її 
достовірності 

2 34 49 15 

Уміння самостійно працювати 
з інформацією 

3,5 47 З9 10,5 

Уміння робити висновки з 
отриманої інформації 

5 15 48 30 

Уміння висловлювати і 
пояснювати власні думки 

2,5 25,5 54 18 
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Важливими якостями критичного мислення є також уміння аналізувати 
інформацію, зібрану з різних джерел, зокрема її достовірність, точність, 
корисність для розв’язання поставленої проблеми. Свої уміння оцінити 
достовірність інформації, отриману з різних джерел, дві третини 
десятикласників оцінюють як достатні, третина – середні; 15% дають цим 
умінням високу оцінку. Це переважно учні, що навчаються у фізико- 
математичних класах. Більшість десятикласників вважають себе успішними 
також у вміннях працювати з  інформацією. Щодо здатності робити висновки 
з отриманої інформації думки учнів розподілилися. Третина з них оцінюють  
свої уміння найвищими балами, майже половина – достатніми. Водночас 
5% старшокласників (учні хіміко-біологічного та економічного класів) 
вважають свої уміння початковими.  

Аналіз виконання ліцеїстами тестових завдань дає змогу зробити 
висновок про різні рівні розвитку критичного мислення старшокласників. Вони 
успішно справилися з завданнями на оцінювання суджень, тобто більшість  
десятикласників змогли побачити зв’язок між явищами і предметами,  між їх 
властивостями й ознаками, що є необхідною умовою для правильного 
судження з конкретного приводу, що є результатом здатності до 
елементарного критичного мислення. Водночас викликали труднощі 
завдання на уміння, використовуючи природничо-наукові факти, підтвердити 
або заперечити правильність вже сформульованих висновків, завдання на 
уміння вдумливо читати, розуміти текст та аналізувати його. Складними 
виявилися також завдання на здатність розв’язувати протиріччя, завдання що 
потребують творчої мисленнєвої діяльності. Отже, потребують розвитку у 
старшокласників уміння працювати не тільки зі знаннями, але й із власними 
способами здобування знань; уміння застосовувати здобуті знання на 
практиці; убудованість знань у систему власного досвіду. Шкільна практика 
потребує розроблення технології формування критичного мислення школярів 
у процесі навчання, використання  сукупності  різноманітних педагогічних 
прийомів, які спонукають учнів до творчої активності, створюють умови для 
усвідомлення ними навчального матеріалу, узагальнення отриманих знань.  
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ЗМІСТ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ У 
КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 

Мачача Тетяна Святославівна 
Інститут педагогіки Національної академії аедагогічних наук України 

Україна 
 

В умовах реформування системи шкільної освіти України, профільна 
технологічна освіта спрямовується перш за все на розвиток людського 
капіталу як головного ресурсу інноваційного економічного розвитку України. 
Процес оволодіння старшокласниками профільної школи ключовими і 
предметною проектно-технологічною компетентностями спрямований на: 

 реалізацію їхнього творчого потенціалу, формування духовно-
матеріальних цінностей у проектно-технологічній діяльності, набуття 
особистісно, соціально і професійно значущого освітнього досвіду;  

 готовність і здатність до засвоєння та творення виробничої культури 
рідного народу в ефективній взаємодії з іншими;  долучення до культурних 
форм організації сучасного виробництва: проектування, технологій реалізації 
спроектованого, оцінювання, самооцінювання й презентації результатів 
проектно-технологічної діяльності; використання і розробки технологій, які 
стрімко змінюються; 

 усвідомлене й об’єктивоване самовизначення професійного шляху, 
спорідненого потребам і можливостям особистості кожного учня. 

Ключові і проектно-технологічна компетентності формуються у проектно-
технологічній діяльності як завершеному циклі навчального проекту. Саме 
тому, кожен спосіб цієї діяльності стає одиницею змісту технологічної освіти. 
Способи проектно-технологічної діяльності розподіляються за трьома її 
фазами: 

 проектування як процес виявлення проблем, моделювання об’єкта 
проектування (створення його образу), конструювання (планування 
покрокових дій щодо реалізації задуманого: розробка конструкції, побудови, 
устрою; добір матеріалів тощо) та визначення технологічної послідовності 
його виготовлення; 

 технології реалізації як сукупність способів і засобів перетворення 
інформації та матеріалів в очікуваний продукт за наперед визначеною 
послідовністю та задля інтересів людини;  

 рефлексія як осмислення, постійний аналіз і самооцінювання цілей, 
завдань, змісту та результатів проектно-технологічної діяльності [2].  

Для ефективного формування предметної проектно-технологічної 
компетентності учнів пропонуємо структурувати зміст профільного навчання 
технологій за такими освітніми конструктами: 

 провідні види діяльності (технічні, сервісні, декоративно-ужиткові); 
 способи проектно-технологічної діяльності (проектування / художнє, 

технічне, технологічне /, технологія реалізації спроектованого, рефлексії); 
 компоненти предметної проектно-технологічної компетентності 

(загальнотехнічний, репродуктивний, творчий) 
 здібності особистості (операційно-діяльнісні, ціннісно-смислові, 

соціально-комунікативні).  
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Освітні конструкти структурування змісту – це основні його елементи, які 
розкривають логіку побудови змісту сучасної технологічної освіти на рівні 
навчальних програм та навчально-методичної літератури [1]. Навколо них 
формуються базові поняття змісту технологічної освіти. Вони забезпечують 
перехід від теоретичних моделей до процедури емпіричного конструювання 
навчальних програм, від концептуальних засад до визначення очікуваних 
результатів навчання, які можна реально виміряти. 
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ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ 
ІКТ  НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
Мотуз Людмила Іванівна  

Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25  
Черкаської міської ради Черкаської області  

Україна  
 

Засоби ІКТ досить активно впроваджуються в усі сфери життєдіяльності 
людини, у т. ч. й освітню. Їх перебування в якості обов’язкової складової 
навчального процесу у школі стає запорукою ефективності формування в 
учнів нових знань, умінь і навичок. Все це, створює необхідність узагальнення 
педагогічного досвіду та пошуку оптимальних форм і методів використання 
вчителем математики різних засобів ІКТ у своїй педагогічній діяльності.  

Не дивлячись на наявність великого різноманіття засобів ІКТ, які 
використовуються на уроках математики, до основних відносять лише три: 
мережеві ресурси, програмні та технічні засоби навчання [2, с. 42]. Серед цих 
засобів провідними вважаються саме мережеві ресурси [1, с. 83].  

Розвиток інтернет-технологій відкрив нові можливості й в організації 
дистанційного навчання. Наприклад, у школах вони найчастіше 
застосовується відносно учнів, які за станом здоров’я не можуть їх 
відвідувати. Що ж стосується безпосередньо викладання математики для 
такої категорії дітей, то відповідний процес не є винятком із правил, а тому 
відеоуроки, відеоконсультації, навчання через електронну пошту сьогодні є 
буденною справою для вчителя математики [2, с. 43-44]. 

Наступними не менш важливими засобами ІКТ, які застосовують на 
уроках математики є програмні засоби навчання: електронні навчальні 
посібники, контрольні програми, мультимедійні презентації, аудіо- та відео 
навчальні матеріали, електронні довідники, інтерактивні комп’ютерні ігри, 
електронний робочий зошит й т. п. [1, с. 84].  

Характеризуючи програмні засоби процесу навчання математики, 
потрібно виокремити й мультимедійні презентації. Нині такі програми, є чи не 
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найпопулярнішими засобами ІКТ, які використовують на уроках математики. 
Мультимедійні презентації містять у собі текстовий матеріал, слайд-шоу, 
малюнки, фотографії, звукове оформлення, дикторський супровід, а також 
відео фрагменти, анімацію та 3D-графіку [2, с. 45]. 

Розкриваючи проблему щодо використання засобів ІКТ на уроках 
математики неможливо не згадати про технічні засоби навчання, перш за 
все: інтерактивну дошку та монітор, безпровідний планшет [1, с. 34]. Зокрема, 
наявність в інтерактивній дошці сенсорного екрана, під’єднаного до 
комп’ютера, зображення з якого передається на дошку за допомогою 
мультимедійного проектора, надає вчителю математики можливість 
об’єднати три різні інструменти: екран для відображення інформації, 
звичайну крейдову дошку та інтерактивний монітор [1, с. 84-85].  

У ході дослідження проблеми автор наукової розвідки дійшов наступних 
висновків: теоретики й практики позитивно оцінюють застосування на уроках 
математики засобів ІКТ, проте, відповідний позитивний момент досить часто 
залежить не стільки від типу цих засобів, скільки від якості педагогічної 
роботи щодо їх застосування для вирішення освітніх завдань. Тож, 
використання засобів ІКТ у процесі навчання математики може бути 
ефективним, тільки коли вони стануть доповненням іншим можливостям 
навчання.  
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ 

ЗАНЯТЬ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
 

Одосій Світлана Миколаївна, Вудвуд Іван Анатолійович 

Вінницький технічний коледж 
Україна 

 
Забезпечення безпеки людини в процесі праці, пріоритет життя і 

здоров’я працівника стосовно результатів виробничої діяльності є одним із 
основних принципів державної політики України у сфері охорони праці. Стан 
безпеки особистості в суспільстві – невід’ємна частина прав людини, які 
гарантуються Конституцією та низкою законів, нормами, правилами безпеки, 
діями державних і відомчих органів, фахівцями з питань безпеки 
життєдіяльності. Але досягти високого рівня особистої безпеки неможливо 
автоматично без участі самої людини, її свідомого ставлення до виконання 
правил та вимог з безпеки життєдіяльності. На глибоке переконання – рівень 
безпеки особистості, що існує в суспільстві, таке ж загальне надбання, як і 
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рівень демократії, освіченості, культури. Тому наразі надзвичайно важливо 
реалізувати цілий комплекс заходів, спрямованих на мобілізацію державних 
структур, громадськості на те, щоб створити матеріальні засади, підготувати 
відповідні людські ресурси і, найголовніше, змінити спосіб мислення та 
поведінку людей. Саме ці завдання може вирішити курс з безпеки 
життєдіяльності.  

Проблема безпечної життєдіяльності людини не може бути якісно 
розв`язана тільки шляхом технологічних інновацій.  

За даними американських учених, під час лекції студент засвоює всього 
5% матеріалу,   під час читання - 10%,  роботи  з  відео/аудіо матеріалами - 
20%, під час демонстрації - 30%, під час дискусії - 50%, під час практики - 
75%, а коли студент навчає інших чи відразу застосовує знання - 90%. 

Слово «Інновація»- італійського походження і в перекладі означає 
«новизна, нововведення».  Педагогічна інновація - це конгломерат  логічних, 
спрямованих дій, які спрямовані на її оновлення, видозмінювання цілей, 
змісту, організації, форм і методів навчання та виховання, адаптації 
навчального процесу до нових суспільно-історичних умов. Такою сучасною 
засадою є розуміння навчального процесу як діалогу особистостей - 
викладача й студента, які є суб'єктами процесу педагогічної дії. 

Педагогічні інноваційні технології: 
1). Проектна технологія 
2). Компютерно-інформаційні технології 
3). Інтерактивні технології 
4). Нестандартні уроки 
5). Групова навчальна діяльність 
Інноваційні методи навчання скомпонували низку цікавих, раніше чужих 

студентам правил. Наприклад, кожна думка важлива; не бійся висловитись; 
ми всі - партнери; обговорюємо сказане, а не людину; обдумав, 
сформулював, висловив; кажи чітко, ясно, красиво; вислухав, висловився, 
наводь тільки обґрунтовані докази; умій погодитись і не погодитись.  

Інноваційні підходи (технології)  доречні і можна успішно 
використовувати на практичних заняттях з БЖД. Найефективнішими і дієвими 
будуть ті, що допоможуть студентам в процесі вирішення ситуаційних 
завдань скласти логічний ланцюжок їх розв’язання та отримати на виході 
розуміння розв’язку очікуваного результату. Поставлені завдання повинні 
бути пов’язані із реальним життям та надавати студентам практичні уміння і 
навички .  

На практичних заняттях з безпеки життєдіяльності можна 
використовувати такі інноваційні методи: 

 «коло знань» 

 розв’язання ситуаційних завдань 

 «мозковий штурм» 

 проектне навчання 

 хмарні технології 

 кейс технологія 

 робота в групах 

 коучинг та багато інших. 
Розглянемо деякі  з них. 
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Розв’язання ситуаційних завдань. 

В процесі своєї громадської чи виробничої діяльності людина найбільше 
зустрічається з стандартними життєвими ситуаціями, рідше з критичною та 
екстремальною ситуаціями. Кожна з перерахованих ситуацій мають різну 
навчальну цінність. Так, періодична повторюваність стандартної ситуації дає 
змогу якнайкраще відпрацювати виникнення стереотипної поведінки чи 
вміння приймати стандартні рішення. Перед проведенням занять викладач 
знайомить студентів з ситуацією і переліком питань щодо ситуації, що 
розглядається. На заняттях за відповідями на ці питання, студенти 
розробляють план дій, проекти рішень і прогнозують кінцевий результат. 

При розгляді ситуацій необхідно опрацювати питання загальні до всіх 
варіантів (“Як ви оцінюєте, що сталося у даній ситуації?“, “Які помилки 
допущені у цій ситуації?“) та низку специфічних запитань та завдань, що 
випливають з теми та змісту ситуації. Ефективність практичного  заняття 
буде значно вищою при використанні відеозаписів, кіноепізодів, записів бесід, 
інтерв’ю, підбірок фотодокументів, схем, графіків, діаграм, плакатів, тощо. 

Алгоритм проведення такого заняття: 
1. Введення в проблему (10 – 15 хв.). Тут обґрунтовується актуальність 

проблеми, розкривається її складність, соціальне та економічне значення, 
зв’язок з різними аспектами життя. 

2. Постановка задачі (3 –5 хв.). 
3. Групова робота над ситуацією(30 – 35 хв.). 
4. Дискусія (20 – 25 хв.). Обговорення точок зору на рішення проблеми, 

дається оцінка результатів , вибір найкращого рішення для даної ситуації. 
5. Підсумкова бесіда (15 – 20 хв.). Викладач повинен виділити загальний 

позитивний результат колективної роботи над ситуацією, оцінити 
правильність прийнятих рішень, обґрунтувати оптимальний підхід до ситуації. 

Робота в групах. 

Цей метод є одним з найбільш цікавих форм проведення практичних 
занять. Такі заняття бажано проводити на першому курсі навчання, коли 
студенти ще не дуже знайомі між собою, бо саме на такому занятті 
вирішуються не тільки освітні, а й виховні цілі по згуртуванню їх як членів 
колективу, що допоможе в їх майбутній корпоративній діяльності. Тему теж 
необхідно обирати таку, матеріал якої повинен бути вже дещо відомим 
студентам (наприклад: вивчали в школі, популярним чи загальновідомим), бо 
на цьому занятті метою є не тільки засвоєння навчального матеріалу з 
заданої теми, а вихід на новий творчий рівень вивчення даної теми. Цікавим 
є поділ студентів на групи. Вони формуються не за бажанням чи 
вподобанням студентів, а випадково. Усім студентам групи присвоюється свій 
порядковий номер. Наприклад: у групі навчається 30 студентів. Викладач 
повідомляє кожному по порядку номер від 1 до 5 (це залежить від кількості 
питань, які заплановано розглянути на конкретному занятті). Студенти 
запам’ятовують свій номер і пізніше за командою викладача пересідають, 
формуючи групи за номерами ( разом сідає група за №1; потім через ряд – 
група №2 і т. д.) Таке формування груп виконує і виховні цілі, бо дає змогу 
ближче познайомитись та потоваришувати членам групи, який виконує роль 
“мініколективу”, сформованого в процесі спільної роботи над питаннями. 
Викладач зачитує кожній групі своє завдання, яке відповідає запитанню за 
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планом практичного заняття. Також студентам повідомляється час, який 
відводиться на спільну підготовку (приблизно 10-15 хв.) Цього часу 
достатньо, бо він повинен бути використаний на продумування форми подачі 
цього матеріалу, а вивчається він кожним студентом вдома (тема задається , 
як на звичайному занятті наперед). Крім цього викладач попереджає,  що з 
початком виступу першої групи всі решта припиняють будь - яке обговорення 
і слухають виступ колег та при потребі доповнюють їх. Кожна група в кінці 
свого виступу робить коротенький висновок по своєму питанню. 

Проектні технології. 

На сучасному етапі проектне навчання широко використовується в 
навчальному процесі як засіб розвитку пізнавальних інтересів учнів, умінь 
самостійно конструювати знання.  

Метод цікавий тим, що спонукає студентів до самостійної діяльності. 
Вона може бути особистою або груповою. Важливо підштовхнути студентів 
до причетності необхідної справи і її самостійного вирішення.  

Метод проектних технологій включає такі етапи: 

 створення проекту 

 Інтернет-ресурси 

 дослідження, пошук, пізнання 

 електронні джерела, довідники 
Хмарні технології. 

Вже давно минули ті часи, коли всю необхідну інформацію ми 
записували у записники та блокноти. Зберігали відео та музичні матеріали на 
компакт дисках. На зміну прийшли технології, які дають можливість 
користуватись онлайн – сервісами в якості програмного забезпечення. 
Сьогодні вся необхідна інформація може бути розміщена в Інтернет – мережі, 
так званих хмарних сервісах, з яких ми можемо її вилучити в любий час.   

Хмарні технології представляють собою модель зручного для 
користувачів доступу до програм, серверів, бази даних, різноманітних 
сховищ.  Сьогодні не має необхідності встановлювати та запускати ту чи іншу 
програму. На сайті компанії, яка її надає, можна відразу починати з нею 
працювати. Хмарні технології дають можливість легко та просто отримувати 
необхідні матеріали. Всі хмарні ресурси можна об’єднати в єдиний простір, 
який може настроюватись так як необхідно користувачу.   

Хмарні технології є там, де Інтернет. Щоб користуватись ними, 
необхідно тільки мати пристрій з Інтернет – браузером.  

До основних переваг використання хмарних технологій в навчальному 
процесі відносяться: 

 Спільне планування та реалізація навчальної діяльності. 

 Технологічна інтеграція засобів електронного, дистанційного та 
мобільного навчання. 

 Спільна розробка та тестування програмного забезпечення. 

 Комунікаційне середовище об’єктів навчального процесу. 

 Економія коштів на придбання програмного забезпечення. 

 Безпечність з’єднання та роботи. 

 Відкритість освітнього середовища. 

 Економія дисків. 
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 Відсутня необхідність мати спеціальні приміщення. 

 Можливість виконання різноманітних видів навчальної роботи, контролю 
знань учнів. 

Метод кейсів. 

Кейс-технології переслідують такі основні цілі:  

 аналіз отриманої інформації; 

 пошук основних питань у запропонованих ситуаціях для їх вирішення; 

 пошук раціональних шляхів щодо їх розв’язання;  

 вибір найкращого варіанту. 
Отримавши завдання на пошук новітнього інформаційного матеріалу, 

студенти таким чином отримують від викладача кейс із завданням. Вони 
переглядають чимало сторінок в Інтернеті, обговорюють варіанти фіксації 
навчального матеріалу та згортання його в опорний конспект і готуються  до 
дискусії, метою якої  стане захист свого варіанту рішення. Таким чином, 
елементи кейс-технології стають одночасно і завданням, і джерелом 
інформаційних матеріалів. 

Як у кожного з видів форм та методів навчальної діяльності метод кейсів 
має свої недоліки, але вони є незначними у порівнянні з його позитивними 
сторонами.  

Етапи роботи гад кейсами: 
1). Аналіз завдання 
2). Описання проблеми, її протиріччя 
3). Володіння попереднім комплексом знань 
4). Знаходження особистих висновків 
5). Підведення підсумків 
Коучинг технології. 

Свою назву новітні педагогічні технології отримали від англійського 
слова coaching, що в перекладі означає  навчати, надихати, тренувати для 

спеціальних цілей, готувати до вирішення певних завдань. 
Коучинг технології навчають людей, як можна перейти з зони проблем в 

зону їх ефективного розв’язування. Це система, яка допомагає приймати нові 
можливості та підходи, розкрити потенціальні можливості учнів та знайти 
разом з ними нестандартні рішення.  

Коучинг можна розглядати як систему, бо він має на увазі виконання в 
певній послідовності етапів, які можна пояснити та зрозуміти. Коучинг є 
цілеспрямованим процесом тому що він наполягає на дослідженні, на 
виконанні творчих завдань та прийняття нестандартних рішень.  

Наукові спеціалісти вважають систему коучинга креативною, бо вона  є 
педагогічним інструментом між викладачем та студентом.  При цьому 
викладач не надає готових рішень студенту, а спонукає його до прийняття 
особистих,   до яких він повинен прийти сам.  

Висновки. 

Отже, використання інноваційних методів навчання під час проведення 
практичних  занять з предмету "Безпека життєдіяльності", на мою думку, 
полегшує формування поглядів, цінностей і поведінки, необхідних для 
запобігання ризику життю і здоров`ю людини, а також дозволяє подолати 
недбале ставлення студентів до проблеми безпеки та залучити їх до активної 
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роботи на занятті. Вони повинні бути пов’язані із реальним життям та 
надавати студентам практичні уміння і навички 
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Актуальність дослідження полягає в тому, що лекція, є класичною та 

невід’ємною формою організації навчального процесу  під час фахової 
підготовки студентів спеціальності „Документознавство та інформаційна 
діяльність” / „Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”. 

Мета дослідження – визначити особливості, види та функції лекцій в 
процесі професійної підготовки майбутніх фахівців-документознавців у 
закладах вищої освіти України. 

За своєю дидактичною сутністю лекція постає і як організаційна форма 
навчання – специфічний спосіб взаємодії викладача і студентів, у межах 
якого реалізується різноманітний зміст і різні методи навчання, і як метод 
навчання – монологічний виклад навчального матеріалу в систематичній і 
послідовній формі, сконцентрований в основному навколо фундаментальних 
проблем науки.  

Однією з особливостей лекції є можливість педагога викласти в логічно 
систематизованій формі великий обсяг навчальної інформації. При цьому 
подача наукових фактів сприяє активізації уваги, мислення студентів, 
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збуджує інтерес і внутрішню активність думки, створює умови для 
подальшого більш глибокого й самостійного вивчення навчального матеріалу 
за підручником, посібником, тощо. Під час слухання лекції у студентів 
формулюється уміння слухати і усвідомлювати побачене й почуте, 
здійснювати такі важливі розумові операції як аналіз, синтез, порівняння 
тощо. 

Викладач відбирає найголовніше з великого потоку інформації, спрямовує 
студента на найважливіші питання спеціальності, на аналіз нових наукових 
проблем, які ще не знайшли відображення в підручниках, розкриває 
перспективи певної галузі науки  [1, с. 7]. 

Основна дидактична мета лекції – забезпечення орієнтованої основи для 
подальшого засвоєння навчального матеріалу. Але в лекції є певні недоліки, 
які обмежують її можливості в управлінні пізнавальною діяльністю студентів: 
порівняно менша активність студентів, ніж на інших видах навчальних занять, 
неможливість індивідуального підходу в умовах масової аудиторії, складність 
зворотного зв’язку тощо. Але ці недоліки компенсуються іншими формами 
навчання. У цілісній системі форм і методів навчальних занять лекції 
належить найважливіша роль. Вона справляє глибокий виховний вплив на 
студентську аудиторію завдяки особистому спілкуванню аудиторії з лектором 
– ученим, педагогом [2, с. 27]. 

В процесі професійної підготовки студентів спеціальності 
„Документознавство та інформаційна діяльність” / „Інформаційна, бібліотечна 
та архівна справа” викладачі вищої школи застосовують на своїх заняттях 
різні види лекцій для подання нової інформації. 

Існує кілька видів лекції як форми організації навчання у ЗВО. 
Тематична лекція – основний вид лекції для вищої школи. У ній усебічно 

й систематично розкривається матеріал навчальної програми, виділяються 
провідні аспекти вивчення кожної наукової проблеми, виявляються 
взаємозв’язки між окремими частинами лекційного курсу [4, с. 28].  

Вступна лекція висуває й обґрунтовує основні методологічні позиції, 
визначає предмет і метод науки, яка вивчається, зв’язок теоретичного 
матеріалу з суспільною практикою, особистим досвідом студентів і їх 
майбутньою спеціальністю. Для вступної лекції відбирають навчальний 
матеріал, який передбачає первинне ознайомлення з темами розділу, що 
будуть вивчатися на подальших заняттях. Головне її завдання при цьому 
визначається необхідністю збудження інтересу до навчального матеріалу 
теми, розкриття існуючих взаємозв’язків між іншими темами та пояснення 
існуючої системності в знаннях. 

Заключна або підсумкова лекція завершує лекційний курс, систематизує 
одержані знання, підводить підсумки прочитаного курсу [2, с. 42]. 

Оглядова лекція передбачає систематичний аналіз центральних наукових 
проблем курсу, які пов’язані з практичним досвідом слухачів, завданнями 
професійної діяльності. Оглядова лекція передбачає подачу навчальної 
інформації для поглиблення одержаних знань, зведення їх у певну систему. 
Така лекція проводиться в кінці вивчення кількох споріднених загальною 
ідеєю тем і є узагальнюючою. Оглядова лекція може бути призначена й для 
загального ознайомлення з певним навчальним матеріалом, який відповідно 
до програми не планується для достатнього вивчення.  

Консультативна лекція доповнює і уточнює матеріал оглядової лекції, 
висвітлюючи розділи курсу, що викликають серйозні труднощі при 
самостійному вивченні. 
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Настановча лекція проводиться перед семінарами, конференціями тощо. 
Основне її призначення визначається необхідністю окреслити коло питань, 
проблем, які необхідно опрацювати, висвітлити на наступних заняттях. Тут 
може пояснюватися та обґрунтовуватися загальний план, структура 
проведення певної навчальної роботи, встановлюватись система окремих 
завдань (теоретичних, практичних), які необхідно виконати та зробити 
відповідні висновки. 

Основною метою поточної лекції є розкриття та пояснення конкретної 
теми, яка має велику за обсягом і складну за змістом навчальну інформацію. 
Зміст такої лекції може визначатись на основі окремого предмету або на 
міжпредметній основі [1, с. 28]. 

Дидактичною метою лекції конкретизації є поглиблене поелементне 
вивчення і засвоєння певного поняття, теорії. Вона характеризується 
великою ємкістю. Тому провідною функцією лекції конкретизації є 
інформативна функція. Навчальний матеріал такої лекції подається 
інформаційним блоком, в який входить одне або декілька взаємопов’язаних 
понять [3, с. 39]. 

На лекції інтеграції відбувається подальший розвиток перетворення 
одержаних знань, установлення зв’язків і відношень між їх елементами. Мета 
таких лекцій полягає у формуванні в студентів системи знань на основі 
усвідомлення загальної закономірності, загального принципу, поступового 
переходу від часткових до більш широких узагальнень. Основна функція цієї 
лекції – інтегративна, яка дозволяє із великої кількості одержаних знань 
виділяти тільки ті, на які падає основне змістовне й логічне навантаження та 
які є опорою для встановлення зв’язків між основними поняттями теми, курсу, 
предмета [7, с. 19]. 

Узагальнююча лекція проводиться наприкінці розділу або теми, що 
вивчаються, для закріплення отриманих слухачами знань. При цьому лектор 
знову виділяє головні питання, широко використовує узагальнюючі таблиці, 
схеми, алгоритми, які дозволяють включити засвоєні знання, уміння й 
навички в нові зв’язки й залежності, допомагаючи таким чином застосовувати 
їх у нестандартних і пошуково-творчих ситуаціях. 

Міні-лекція може проводитися викладачем на початку кожної пари 
протягом десяти хвилин з одного питання теми. 

Кіно(відео)лекція. Допомагає розвитку наочно-образного мислення у 
слухачів. Викладач здійснює підбір необхідних кіно- відеоматеріалів з 
необхідної теми. Перед початком огляду до слухачів доводиться цільова 
установка, у ході огляду кіно- відеоматеріалів лектор коментує події, що 
відбуваються на екрані [6, с. 30]. 

Інструктивна лекція проводиться з метою організації самостійної роботи 
слухачів із заглиблення, систематизації й узагальнення матеріалу на 
практичних, лабораторних заняттях. У ході лекції слухачі отримують 
методичні рекомендації щодо роботи з навчальною літературою та змістом 
теми, виконують інструктивні завдання [5, с. 61]. 

Лекція-брифінг складається з короткого (15 – 20 хвилин) повідомлення 
лектора і відповідей його на питання слухачів (45 – 60 хвилин). Принципово 
нових елементів методики лекція-брифінг не пропонує, але при підготовці 
необхідно особливо ретельно продумати зміст і форму вступного 
повідомлення. Воно повинно бути інформативним, зрозумілим, коротким, 
композиційно завершеним. Виступів слухачів не передбачається, принципова 
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методична структура така: повідомлення лектора – питання слухачів – 
відповіді лектора [7, с. 17]. 

Іншим чином будується лекція-бесіда. Крім питань слухачів, вона допускає 
викладення ними своєї точки зору з того чи іншого питання. На такій зустрічі 
лектор і сам повинен запитувати слухачів, щоб почути їх висловлювання, 
формулювання їх позиції. Так утворюється основа для обміну думками. 
Методична специфіка лекції-бесіди полягає в тому, що лектор поступає і в 
ролі інформатора, і в ролі співбесідника, що вміло спрямовуєх хід діалогу 
зустрічними питаннями. 

Лекція-бесіда може перетворитися в лекцію-диспут як природнім шляхом, 
так і в результаті запланованих дій лектора. Одна з функцій викладача – 
короткий виступ на початку зустрічі. Але потім починається не просто 
розмова-діалог зі слухачами, а полемічна бесіда. Функції лектора 
передбачають таку постановку питань, яка веде до зіткнення думок і, 
відповідно, до пошуку аргументів, до поглибленого аналізу проблем, що 
розглядаються. У цьому випадку методична майстерність лектора містить не 
лише вміння читати лекцію-монолог, відповідати на питання, вести бесіду, але 
й передбачає навички організації диспуту й умілого керування ним. 

Практикується і бінарна лекція (лекція-дует), яка читається двома 
лекторами одночасно. Доведено, що в такому випадку увага аудиторії значно 
збільшується, мислення активізується. Від викладачів вимагається відмінна 
співпраця, уміння взаємодоповнювати один одного, імпровізувати. Важлива й 
попередня домовленість про розподіл функцій і фактичного матеріалу [1, 
с. 29]. 

Якщо ж два або більше лекторів розглядають одну загальну для них тему 
в одній і тій же аудиторії, відповідаючи при цьому на питання слухачів або 
проводячи з ними бесіду, то виникає ситуація, відома під назвою „круглий 
стіл”. Ця методика максимально демократизує спілкування лекторів і 
слухачів, так як передбачає їх рівність як співбесідників. Але і за „круглим 
столом” є лідери – спеціалісти з конкретних питань. Повинен бути й лідер-
організатор, функції якого полягають у тому, щоб слідкувати за регламентом, 
дисциплінувати учасників бесіди [2, с. 10].  

Отже, у закладах вищої освіти функціонують різноманітні класичні 
організаційні форми навчання: лекції, практичні заняття, семінари, 
лабораторна робота, самостійна робота студентів під контролем викладача 
та ін. Таким чином, форми навчання є способами взаємодії студентів і 
викладачів, у межах яких реалізуються інші методи, принципи та засоби 
навчання.  
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НАВЧАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УРОКІВ РОБОТИ З 
ДИТЯЧОЮ КНИЖКОЮ (1 КЛАС) 

 
                                                           Мартиненко Валентина Олександрівна 

                                                        Інститут педагогіки НАПН України 
Україна 

 
 У сучасній науково-педагогічній літературі дитяче читання розглядають як  

цілеспрямований процес прилучення дітей до найкращих зразків художньої, 
науково-художньої літератури, виховання любові до  книжки, формування 
повноцінної навички читання, умінь поглиблено розуміти прочитане, здатність 
дитини вибирати з текстів потрібну інформацію, застосовувати її у навчально-
пізнавальній діяльності та практичному досвіді [1, 5]. 

Важлива роль у становленні й розвитку читацької діяльності молодших 
школярів належить школі, сім’ї, дитячим бібліотекам. 

Значною мірою ставлення до книжки, до читання дитина переймає у своїх 
батьків. Отже, особистий приклад батьків має тут неабияке значення. 
Зазначимо, що  в останні роки батьки почали приділяти  більше уваги 
читанню дітей як одному із способів  проведення цікавого дозвілля, активніше 
відвідувати дитячі бібліотеки разом з дітьми, цікавитися новою дитячою 
літературою.  Сімейне читання за своєю суттю відрізняється від інших 
моделей читання, оскільки передбачає насамперед читання вголос,  спільну 
читацьку діяльність батьків і дітей, усну взаємодію, створення особливого 
комфортного мікроклімату для дитини і реалізує  всі найважливіші функції 
читання: мотиваційну, пізнавальну, виховну, розвивальну, комунікативну.  
Практика читання вголос  книжок є найбільш типовою для сімей, у яких є діти-
дошкільники, а також учні 1-2 класів. Надзвичайно важливо те, що у 
сімейному читанні найбільш повноцінно реалізується індивідуальний підхід 
до дитини: вона необмежено  може поставити і одержати відповіді на багато 
запитань, які її цікавлять, поділитися враженнями щодо прослуханого, 
вправлятися у розвитку навички читання тощо. 

Водночас провідна роль  в ознайомленні молодших школярів  зі світом 
книжок, розширенні простору дитячого читання, цілеспрямованому 
формуванні читацької компетентності належить школі, де на уроках навчання 
грамоти, літературного читання, спеціальних заняттях з дитячою книжкою, 
організованих позакласних заходах дитина оволодіває прийомами 
самостійної читацької діяльності. 

Зміст такої роботи  для 1-2 класів презентовано у мовно-літературній 
освітній галузі Типової освітньої програми. Серед важливих  конкретних 
очікуваних результатів для 1 класу визначено такі:  

учень/учениця: 

 пояснює свої читацькі вподобання (яким темам надає перевагу);  



64  Wiadomości o postępie naukowym i rzeczywistych badaniach naukowych współczesności   Тоm 6 
. 

 відповідає на запитання, про що (про кого) любить читати; називає своїх 
улюблених літературних  героїв;  

 має уявлення про найважливіші джерела інформації: дитячі книжки, 
журнали, енциклопедії, телебачення, бібліотека, Інтернет;  

 розрізняє  вербальну і візуальну інформації  в тексті;  

 знаходить за завданням учителя потрібну візуальну інформацію в 

дитячій книжці, дитячому журналі, пояснює її зміст;  

 називає  елементи дитячої книжки (прізвище автора, заголовок, 

ілюстрації), спираючись на них,  

 висловлює здогад, про що може йтися в книжці (творі);  

 розрізняє дитячі книжки казок, оповідань, віршів у виданнях з чітко 
вираженим поліграфічним оформленням (ілюстраціями, заголовком, 
графічним представленням тексту) [2]. 

Цією системою знань умінь, навичок,  прийомів роботи з дитячою книжкою 
дитина  оволодіває поступово, переходячи із статусу активного слухача  і 
глядача,  які мали місце у дошкіллі, добуквений період 1класу - у позицію 
активного читача.  

На таких заняттях  зміст дитячих книжок є основним навчальним  
матеріалом. Вони дають змогу  представити коло читання дітей більш  
повноцінно, ніж підручниковий  матеріал, розширюючи його аналогічними та 
іншими темами, жанрами, авторами. 

Добір книжок  до занять здійснюється педагогом досить ретельно. Адже 
книжки для першокласників - це особливі книжки. Вони розраховані на 
читачів, у більшості з  яких поки ще  недостатньо сформована повноцінна 
навичка читання, недостатньо  розвинені зорові аналізатори, оперативне 
поле  читання. Такий читач швидко стомлюється під час читання.  

 Особливе місце для полегшення  сприймання тексту першокласниками 
має дотримання санітарно-гігієнічних вимог до поліграфічного виконання. 
(відповідні розмір шрифту, поля, довжина рядка,  обсяг тексту на сторінці, 
розмір ілюстрації).  

Зважаючи на рівень розвитку навички читання школярів, важкими для 
зорового сприймання  є стилізація і метафоризація шрифту. Гарнітура 
шрифту у книжці має бути такою, щоб дитина могла  легко упізнати літери. Не 
варто пропонувати до занять  книжки з товстим і глянцевим папером, а також 
ті, у яких текст розміщений на кольоровому (окрім білого) фоні. Адже відблиск 
глянцевого паперу, кольоровий фон роблять сам по собі процес читання  для 
дитини важким і виснажливим. Небажаним є також тонкий папір, який 
просвічує шрифт на наступній сторінці.  

1. Визначальними  чинниками розвитку у першокласників позитивних 
мотивів до книжки, до читання є цікаві форми  організації і проведення 
занять, а також добір  такого змісту навчального матеріалу, який 
забепезпечить його новизну, емоціогенність, розвиток читацьких інтересів. 
Дуже важливо на кожному занятті щоразу працювати з невеликою за обсягом  
новою ілюстрованою книжкою, у якій дитині буде легко орієнтуватися, а сам 
процес ознайомлення з нею викличе позитивні емоції, зацікавлення, радість 
спілкування. 
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2. Одним з таких навчальних посібників, який відповідає зазначеним 
критеріям, є систематизований комплект із 19 окремих дитячих книжок під 
загальною назвою  «Читаю залюбки» (1 клас) [3]. Він містить книжки, у яких 
представлений емоційно-наочний досвід, актуальний для дітей цього вікового 
мікроперіоду. 

До нього дібрано літературні тексти, різні за тематикою, жанровою 
специфікою, авторською приналежністю, які  різнобічно охоплюють сферу 
читацьких інтересів першокласників,  відповідають їхнім віковим 
особливостям, пізнавальним можливостям, життєвому досвіду, утверджують 
демократичні цінності, толерантність, патріотизм, бережливе ставлення до 
навколишнього, сприяють розвитку таких важливих якостей особистості 
дитини, як упевненість у своїх можливостях, здібностях, умінь долати 
труднощі, відчувати радість пізнання, спілкування у різних видах навчальної 
та ігрової діяльності.  Різні за обсягом книжки і тексти дадуть змогу педагогу 
забезпечити індивідуальний підхід до дітей з різним рівнем читацької 
підготовки. 

 Цікаві художні прозові й поетичні твори, розроблена система 
продуктивних завдань сприятимуть успішному досягненню школярами 
зазначених вище конкретних очікуваних результатів навчання, формуванню 
початкових умінь самостійно працювати з дитячою книжкою. 

Зазначений навчальний посібник  є різнофункціональним, оскільки 
забезпечує навчальним матеріалом не лише уроки роботи з дитячою 
книжкою. Зміст, тематика книжок, окремих творів, характер різних завдань 
можуть інтегруватися з уроками  читання (книжка «Читаю – багато знаю»), 
української мови і письма (книжка «Які дива роблять літери й слова»), 
мистецтва (книжка «Завіса відкривається»). Багато текстів на природничу 
тематику можуть інтегруватися із навчальним  змістом природознавства та 
ін.. 

Зазначимо, що єдине календарне планування занять з дитячою книжкою, 
єдиний перелік художніх чи науково-художніх творів(книжок) для 
опрацювання є недоцільними, оскільки кожний набір дітей у класі є різним і 
неповторним. І лише вчитель може визначити, який навчальний матеріал 
найоптимальніший для учнів його класу.  
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Україна 
 

Здоров’я людини залежить від багатьох факторів. Вважається, що 
приблизно на 50% здоров’я визначає спосіб життя – умови праці,  звички, 
харчування, моральне і психологічне навантаження,  матеріально-побутові 
умови, взаємовідносини в сім’ї тощо. На 20%  здоров’я залежить від 
генотипу і на 20% – від стану природного середовища. І лише на 10% 
здоров’я обумовлене системою охорони здоров’я. 

Серед різноманітних факторів навколишнього середовища, які впливають 
на здоров’я населення, найбільш очевидним є мікробний,  котрий має 
величезне значення у виникненні інфекційних захворювань. Наявність 
специфічного збуджувача в навколишньому середовищі, елементами якого є 
не тільки повітря, вода, ґрунт, харчові продукти, а й рослини і тварини, 
являється обов’язковою умовою розповсюдження захворювання. 

У процесі життя і виробничої діяльності людина неминуче вносить у 
середовище, що її оточує, певні зміни, які стосуються як хімічного і 
біологічного стану середовища, так і умов існування людини. Ці зміни 
впливають на параметри клімату, особливо в районах з високою 
концентрацією населення та виробництва, і ведуть до зміни складу 
атмосфери. 

В останнє десятиріччя збільшилася кількість алергічних захворювань, 
гострих респіраторних вірусних інфекцій, захворювань на грип. Головна 
причина – забруднення атмосфери. 

Сучасне промислове виробництво забруднює навколишнє середовище 
газоподібними, твердими відходами, тепловими викидами, 
електромагнітними полями, ультрафіолетовими, інфрачервоними, 
світловими, віброакустичними та іонізуючими випромінюваннями, 
радіоактивними речовинами та іншими фізичними і хімічними факторами 
небезпек. 

Негативний вплив факторів навколишнього середовища на організм 
людини може проявлятись у вигляді запалення, дистрофічних змін, 
алергічного стану, порушення у розвитку плоду і пошкодження спадкового 
апарату клітини. 70-80% усіх випадків раку викликані дією хімічних 
канцерогенів. Вже тепер близько 4% новонароджених відрізняється 
генетичними дефектами, які ведуть далі до виражених спадкових 
захворювань. 

Сьогодні добре відомо, що шуми шкідливо впливають на здоров'я людей, 
знижують їх працездатність, викликають захворювання органів слуху 
(глухоту), ендокринної, нервової, серцево-судинної систем (гіпертонія) В осіб 
які мають "шумні" професії, шлункові захворювання (гастрити тощо) 
трапляються у 4 рази частіше, ніж у інших . Від тривалого сильного шуму на 
60% знижується продуктивність розумової праці. Шум має акумулятивний 
ефект, тобто акустичні подразнення, накопичуючись в організмі людини, все 
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сильніше пригнічують нервову систему. Тому перед втратою слуху від 
впливу шумів виникає функціональний розлад центральної нервової 
системи. Особливо шкідливий вплив шуму позначається на нервово-
психічній діяльності людини. Процес нервово-психічних захворювань вищий 
серед осіб, що працюють в умовах шуму, ніж у людей, що працюють у 
нормальних звукових умовах Вчені довели, що гучні звуки, шуми, стрілянина 
з гармат, гуркіт танків чи літаків-винищувачів, а також музика на концертах 
виявляють вплив не тільки на слуховий аналізатор, а й на шкіру, серце, 
органи дихання Вони збуджують людину, спричиняють виділення в крові 
великої кількості адреналіну, який сприяє виникненню почуття страху, 
небезпеки, провокує до агресивності, бійок, погромів. 

Зміни атмосферного тиску позначаються на стані здоров'я насамперед 
тих людей, які хворі на артрити й артрози (захворювання, що 
супроводжуються болями в суглобах та зміною їхньої форми). Один із 
проявів впливу атмосферного тиску — гірська хвороба. На висоті, починаючи 
приблизно з 3000 м, через зниження парціального тиску газів гемоглобін 
недостатньо насичується киснем, і розвивається гіпоксія (кисневе 
голодування). При цьому з'являються задишка, кволість, пришвидшується 
серцебиття, іноді людина непритомніє. На великих висотах (понад 5000 м) 
може розвинутися набряк легенів, а внаслідок гіпоксії мозку — кома. 
Гірською хворобою частіше уражаються люди нетреновані, особливо ті, хто 
зловживає спиртними напоями. 

Великі й швидкі перепади атмосферного тиску можуть спричинити 
кесонну хворобу, пов'язану також із раптовими змінами парціального тиску 
газів у крові й «кипінням» у судинах азоту. Пухирці азоту, що при цьому 
виділяються, можуть закупорити капіляри й призвести до непритомності й 
навіть смерті. Кесонна хвороба найчастіше розвивається в аквалангістів і 
водолазів, якщо вони порушують правила підйому на поверхню. 

Тривалі вібрації завдають великої шкоди здоров'ю - від сильної втоми й 
не дуже значних змін багатьох функцій організму до струсу мозку, розриву 
тканин, порушення серцевої діяльності, нервової системи, деформації м'язів 
і кісток, порушення чутливості шкіри, кровообігу та ін. 

Нині людство широко використовує штучні джерела ЕМП у різних галузях 
науки і техніки (термообробка, радіолокація, радіозв’язок, у мобільному і 
стільниковому зв’язку, радіонавігації, медицині і т. ін). 

Встановлено, що ЕМП (особливо високовольтні ЛЕП) при тривалій дії 
здатні викликати рак, лейкемію, пухлини мозку, розсіяний склероз та інші 
тяжкі захворювання. Встановлено , що ЕМП змінюють гени та генофонд 
усього живого. 

Механізм біологічної дії на організм людини полягає як у тепловому, так і 
нетепловому специфічному ефекті, теплова дія ЕМП проявляються у 
підвищенні температури тіла, а також локальному, вибірковому нагріванні 
тканин, органів, клітин унаслідок переходу електромагнітної енергії у 
теплову. 

На людину впливають перемінні ЕМП, статичні струми та ЕМП, що їх 
супроводять. Багато полімерних матеріалів накопичують електричні заряди, 
джерелом статичного струму може бути одяг людини, що легко 
електризується за рахунок тертя. 
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Електризація тіла людини позначається на нервовій системі. Людина 
стає роздратованою, надмірно втомлюється, відчуває головні болі або 
алергічні реакції. 

Інтенсивність опромінення ЕМП у мешканців міста значно вища, ніж у 
мешканців села. У містах утворюються зони, напруженість ЕМП у, яких в 
десятки та сотні разів перевищує електромагнітний фон природних зелених 
зон та сільських поселень. 

Подальша урбанізація призведе до ще більшого забруднення 
середовища ЕМП, а відтак – до збільшення загрози здоров'я людини 
внаслідок інтенсивного електромагнітного опромінення. 

Отже, виявити небезпеки, які криються у навколишньому середовищі, 
значно легше, ніж усунути їх. Ключ до вирішення питань про вплив 
навколишнього середовища на здоров’я – в надрах економіки, політики, у 
способі життя і взаємовідносин людей з їх природним оточенням. Здоров’я 
населення, як дзеркало, відображає обличчя суспільства  
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Згідно із статтею 9 Закону України «Про загальну середню освіту», який 

було ухвалено Верховною Радою України 13 травня 1999 р. (перша редакція 
документу), до переліку типів загальноосвітніх навчальних закладів системи 
загальної середньої освіти разом із гімназіями, колегіумами, ліцеями, 
санаторними школами, загальноосвітніми школами-інтернатами та іншими 
увійшли школи соціальної реабілітації. Як зазначалося у документі, школа 
соціальної  реабілітації – це загальноосвітній навчальний заклад для дітей, 
які потребують особливих умов виховання (створюються окремо для хлопців і 
дівчат) [5]. 

На початку ХХІ ст. в Україні функціонувало 11 шкіл соціальної реабілітації 
(до 1995 р. – спеціальні загальноосвітні школи для дітей і підлітків, які 
потребують особливих умов виховання [1]). Відповідно до Положення 
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загальноосвітня школа соціальної реабілітації (надалі – школа соціальної 
реабілітації) є державним закладом освіти, направлення до якого 
здійснюється судами у встановленому законом порядку. Цей тип закладу 
освіти має створити належні умови для життя, навчання та виховання учня, 
підвищення його загальноосвітнього і культурного рівня, професійної 
підготовки, розвитку індивідуальних здібностей і нахилів, забезпечити 
правове виховання та соціальний захист в умовах постійного педагогічного 
режиму. Особливості педагогічного режиму у школі соціальної реабілітації 
визначаються спеціальним режимом дня та системою навчальної і виховної 
роботи, постійним наглядом і педагогічним контролем за учнями, 
виключенням можливості вільного виходу учнів за межі території школи без 
дозволу адміністрації [4]. 

Процеси євроінтеграції та гуманізації суспільного життя, що особливо 
стали відчутними в Україні на межі перших двох десятиліть ХХІ ст., зокрема, 
вплинули на позицію суддів, які почали дедалі рідше виносити рішення про 
поміщення дітей у місця несвободи. Це, у свою чергу, спричинило згортання 
мережі шкіл соціальної реабілітації. Так, 8 серпня 2012 р. Кабінет Міністрів 
України постановив ліквідувати Горлівську, Городоцьку, Корсунську, Київську 
та Свердловську загальноосвітні школи соціальної реабілітації. Учні цих 
закладів освіти повинні були продовжити навчання в існуючих закладах 
освіти такого ж типу [6]. Через рік, 21 листопада 2013 р., вийшла постанова 
Кабінету Міністрів України щодо ліквідації Єнакіївської, Миколаївської, 
Харківської та Фонтанської шкіл соціальної реабілітації [3]. А згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. було ліквідовано 
Балахівську школу соціальної реабілітації [2]. Таким чином, в Україні 
залишилась лише одна школа соціальної реабілітації, яка функціонує у 
селищі міського типу Комишуваха Оріхівського району Запорізької області. 

Відповідно до ХІІ розділу («Прикінцеві та перехідні положення») Закону 
України «Про освіту» (2017) до статті 9 («Типи закладів освіти, що 
забезпечують здобуття загальної середньої освіти») Закону України «Про 
загальну середню освіту» (1999) було внесено суттєві зміни. Проте у переліку 
зазначених типів закладів освіти залишилася школа соціальної реабілітації, 
що визначається як «заклад загальної середньої освіти для дітей, які 
відповідно до рішення суду потребують особливих умов виховання» [7]. 
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Методика изучения иностранного языка выделяет особую роль освоению 

синтаксиса, поскольку обучение начинается не с изучения слогов, слов, а с 
моделей, то есть элементарных предложений, построенных по принципам 
грамматического строя русского языка. Уже на Базовом этапе, еще до того, 
как в учебный процесс вводится понятие о первом изучаемом падеже (как 
правило, предложном), реципиент знакомится со структурой простого 
предложения [2]. Далее за счет приобретения студентами навыков 
корректного употребления с различного рода грамматических конструкций 
(атрибутивных, обстоятельственных, объектных и т.д.) появляются навыки 
построения предложения с более сложной структурой, а значит, повышается 
и коммуникативный уровень субъекта речи. Благодаря такому 
последовательному внедрению в новое языковое пространство и при 
условии организации учебного процесса в формах сотрудничества как 
«педагог-студент», так и «студент- студент» [1:22] на первых этапах изучения 
языка у реципиентов обычно не возникает сложностей в освоении синтаксиса 
и большого количества ошибок по синтаксическому типу.  

Тот факт, что в ряде языков порядок слов строго закреплен, а в русском 
наблюдается некоторая свобода строения предложения, не создает проблем 
у иностранных студентов в процессе составления синтаксической 
конструкции. Экспликатор языкового материала может опираться на уже 
знакомые, «родные» конструкции, которые зачастую не нарушают 
синтаксических законов русского языка (например, представители 
англоязычных стран). Опора на основополагающие принципы родного языка 
является допустимой и даже подспорьем на Базовом этапе изучения 
русского языка как неродного, однако не исключает необходимости 
овладения спецификой русского синтаксиса. Так, следует обратить внимание 
носителей таких языков, как, например, французский или арабский на место 
русского определения в предложении. Если прилагательное или 
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местоимение выступает в роли зависимого члена атрибутивных отношений, 
то оно должно находиться перед главным членом, выраженным 
существительным: спелое яблоко, хороший ученик, мой брат.  

Некоторые проблемы с относительной свободой порядка слов в русском 
языке возникают у иностранных студентов на Продвинутом этапе обучения, 
когда учащиеся знакомятся с художественной, пусть даже адаптированной 
литературой. В данном случае они сталкиваются со специфическим 
построением и специфическим грамматическим оформлением предложений, 
которые требуют детального объяснения со стороны преподавателя. К 
таковым, например, относится место несогласованного определения по 
отношению к определяемому слову – определение ставится сразу же за 
определяемым словом: Я знаю учителя брата и Я знаю брата учителя.  

Трудности возникают и при необходимости употреблении в актуальной 
грамматической позиции определительного местоимения в соответствии со 
смысловой нагрузкой сообщения: Мы все читали эти статьи и Мы читали 
все эти статьи.  

Как показала практика, нетипичные для языка носителя грамматико-
синтаксические конструкции вызывают у студентов удивление, стремление 
«упорядочить» структуру предложений данного типа: Вошла девушка в 
белой шубке – Девушка в белой шубке вошла. В качестве необычных (по 
порядку слов) студентами-иностранцами воспринимаются предложения, 
начинающиеся со сказуемого: Наступила осень. Начались дожди. Здесь 
преподавателю следует обратить внимание студентов на то, что 
предложения, в которых сказуемое выражено словами «быть», «наступать», 
«настать» и др. может начинаться с этих слов, если: а) обозначается отрезок 
времени или явление природы: стояла осень, начиналась зима, был вечер; 
б) обозначается неожиданное действие, начало действия или состояния: 
раздались аплодисменты, начинался спектакль; в) в них присутствует 
ссылка на источник высказывания: Как пишут газеты…. 

В свою очередь, усвоение порядка слов в предложениях с прямой речью 
требует не только теоретической базы, но и отработки навыков во время 
выполнения большого количества методически обоснованных упражнений. 
В данном случае эффективными являются упражнения с заданием 
перевести прямую речь в косвенную, при этом особое внимание должно 
уделяться употреблению в косвенной речи частицы «ли»: Дима спросил: «Ты 
читал эту книгу?» – Дима спросил, читал ли я эту книгу. 

Подводя некоторые итоги, отметим, что обучение русскому синтаксису на 
уроках языковой подготовки иностранных студентов является сложным и 
длительным процессом, который должен учитывать базовые 
общелингвистические познания реципиентов; включать элементы 
сопоставительной лингвистики; основываться на поэтапной методически 
грамотной подаче материала, отработке навыков и умений; отводить особое 
место ознакомлению с аутентичными грамматическими и синтаксическими 
конструкциями. 
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Людина протягом свого життя намагається розвивати в собі особистість 

через досягнення нею поставлених завдань, які можна отримувати в 
постійному процесі навчанні у різних віртуально-навчальних середовищах 
без постійного контакту з викладачем. Для цього виникає потреба у 
розробленні онлайн курсів дистанційного навчання з використанням Інтернет-
технологій. 

За допомогою Moodle в системі віртуального навчання створюється тісна 
онлайн взаємодія викладача зі слухачем, що дає змогу організовувати 
традиційні курси вивчення необхідних спеціальностей, не відриваючи себе 
від роботи чи захоплень. Завдяки новим технологіям можна дистанційно 
виконувати поставлені перед ним завдання в будь-який для нього зручний 
час. 

У зв’язку з цим у цілому світі виникає потреба в розвитку дистанційної 
освіти, яка дозволяє сьогодні реалізувати два головних принципи сучасної 
освіти: «освіта для всіх» і «освіта протягом життя» [5]. 

Завдяки цьому фахівці з різних сфер діяльності можуть безперервно 
підвищувати свою кваліфікацію. До того ж, вибираючи зручний для себе час 
знайомства з новим матеріалом, люди, що живуть в маленьких населених 
пунктах, можуть навчатися в університетах, які знаходяться за сотні 
кілометрів від дому. Також така форма освіти дозволяє вчитися людям з 
обмеженими можливостями в суспільстві, яке недостатньо розвинене для 
того, щоб повноцінно включити їх в традиційну освітню систему. 

Для кращої організації взаємодії між лектором та слухачем застосовують 
різні навчальні платформи. Одна з таких набула широкого використання у 
2014 році, а саме Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment – модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне 
середовище), розробником якої є вчений з Австралії Мартін Дугіамас (Martin 
Dougiamas) [1]. 

Важливою характеристикою проекту Moodle є його web-сайт, котрий є 
централізованим джерелом відомостей про систему, а також місцем для 
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дискусій та співпраці її користувачів: системних адміністраторів, викладачів, 
дослідників, проектувальників і розробників. 

Одним з таких проектів є платформа e-learning Moodle, перевагою якої є 
той факт, що від моменту її появи, вона неодноразово була модифікована і 
доповнена новими рішеннями та інструментами. Програмне забезпечення її 
середовища написано мовою PHP з використанням безкоштовних 
загальнодоступних баз даних (MySQL, PostgreSQL) [2]. 

В системі Moodle викладач може за своїм бажанням використовувати як 
тематичну, так і календарну структуризацію курсу. При тематичній 
структуризації курс поділяється на секції за темами. При календарній 
структуризації – кожний тиждень вивчення курсу являє собою окрему секцію. 
Така структуризація зручна при дистанційній організації навчання й надає 
можливість студентам правильно планувати своє навчання [3]. 

Концептуальними ідеями у розробці програми курсу є такі підходи як: 
компетентнісний, особистісно-орієнтований, культурологічний, суб’єктний, 
комплексний, діяльнісний та системний. Згідно з вимогами освітньо-
професійної програми, студенти повинні вміти: аналізувати програмну і 
методичну літературу, передовий педагогічний досвід; формувати особисту 
професійну культуру й оточуючих; а також сприяти підвищенню її рівня; 
організовувати власну розумову діяльність; аналізувати педагогічні ситуації 
та явища, поведінку студентів і власні дії тощо. 

Система Moodle включає модулі, використання яких надає можливість 
співпрацювати на рівнях «студент-студент» і «студент-викладач», зокрема це 
такі модулі, як: анкета, опитування, глосарій, урок, семінар, робочий зошит, 
чат, форум, тест, тест у Hot Potatoes, Wiki і завдання [3]. 

Завдяки постійним удосконалення функціональності віртуально-
навчального середовища розробник курсу має можливість підключати до вже 
існуючої програми навчання додаткові елементи курсу, нові завдання, 
додаткові питання у тестах, відео уроки і т.п. 

Оскільки основною формою контролю знань у дистанційному навчанні є 
тестування, то Moodle має потужний інструментарій для створення та 
проведення навчального і контрольного тестування. Підтримується кілька 
типів питань у тестових завданнях (множинний вибір, на відповідність, так/ні, 
короткі відповіді й ін.). Moodle надає користувачу багато функцій, що 
полегшують опрацювання результатів тестування [4]. 

Отже, система Moodle надає викладачу інструментарій для подання 
навчально-методичних матеріалів курсу, проведення теоретичних і 
практичних занять, організації як індивідуальної, так і групової навчальної 
діяльності студентів. Так і в свою чергу, учень має можливість виконувати 
поставлені завдання вчасно і якісно на відстані в онлайн середовищі такої 
платформи як e-learning Moodle. 
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За сучасних умов проблема розвитку освіти дорослих, як складової освіти 

впродовж життя, набуває дедалі більшого значення. Саме освіта дорослих є 
одним із засобів подолання соціальних та освітніх проблем, підґрунтям 
соціального та економічного прогресу. Відбулася радикальна зміна поглядів 
на цей освітній напрям та його роль у сучасному суспільстві,що визначається 
декількома концептуальними положеннями: 1) Світовою концепцією сталого 
розвитку, що ґрунтується на повазі до життя й цілісності людських і 
природних ресурсів і охоплює боротьбу з бідністю, гендерну рівність, права 
людини, освіту для всіх, забезпечення здоров’я і безпеки життєдіяльності, 
міжкультурний діалог. Ми співвідносимо визначені положення із загальними 
напрямами соціально-педагогічної діяльності в Україні, що слугує 
підтвердженням ролі неформальної освіти саме для майбутніх фахівців 
соціальної сфери; 2) Розширенням міжнародного співробітництва й 
діяльності міжнародних організацій, яке дозволило упровадити інноваційні 
освітні технології (дистанційне навчання, неформальне навчання) та 
посилити роль громадських об’єднань як провайдерів освітніх послуг; 3) 
Переходом від державної моделі управління освіти до ринкової 
(компетентнісний і практико-орієнтований підходи в освіті), що впливає на 
педагогічні цілі й визначається адаптованістю населення до суспільних змін й 
відповідального ставлення до життя; 4) Концепцією регіону, що навчається як 
консолідації зусиль різних провайдерів освіти та інших зацікавлених сторін 
(місцевих органів влади, соціальних установ, працедавців та ін.) для 
нарощування людського ресурсу в двох напрямках: а) професійна підготовка, 
перепідготовка, підвищення кваліфікації; б) забезпечення функціональної 
грамотності. 

Аналіз праць із цієї проблеми свідчить, що нею опікувалися багато 
дослідників, зокрема В. Вернер, П. Джарвіс, Дж. Кідд, Е. Кінг, С. Кортней, 
П.Ленгранд, М. Ноулс, А. Роджерс та ін. Окремі аспекти проблеми розкрито у 
працях вітчизняних В. Андрущенко, О. Глузман, К. Гнезділової, Н. Гузій, 
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Н.Дем’яненко, М. Євтух, Т. Жижко, І. Каленюк, Н. Бідюк, О. Огієнко, 
В.Кременя, Т. Кристопчук, С. Коваленко, Л. Лук‘янової, Н. Ничкало, 
В.Олійника, О. Огієнко, С. Ніколаєнко, В. Огнев’юк, Н. Протасової, Л. Сігаєвої, 
М. Степко, С. Сисоєвої, О. Шапран, П. Щербань та ін. Визнаними 
дослідниками в галузі освіти дорослих є М. Ноулз, М. Нокс (США), Д. Кид 
(Канада), Ф. Пеггелер (Німеччина), Т. Александр, Х. Радницка, Л. Торрус 
(Польща), Ф. Джессап (Великобританія), М. Дюрко (Угорщина), А. Корреа 
(Бразилія), П. Ленгранд (Франція), П. Шукла (Індія). 

Передбачається, що кожна людина на основі неперервної освіти матиме 
можливість розвивати свою особистість протягом усього життя, в результаті 
чого зможе брати активну участь у професійній, соціально-культурній, 
громадській та іншій діяльеості. “Освіта вже не може розглядатися як 
підготовка до життя. Вона – саме життя” – зазначав П. Шукла [14, c.27 ].  

У контексті міжнаціональних проблем освіта дорослих стає 
найважливішим цивілізованим чинником гармонізації міжнаціональних і 
міждержавних відносин, на яку покладається виконання низки функцій, 
зокрема, використання соціального досвіду й залучення до розв’язання 
сучасних проблем суспільства (соціальна); регулювання відносин у 
швидкозмінному зовнішньому середовищі (адаптивна); доступ до необхідної 
інформації, її пошук, відбір, систематизація, відтворення, використання 
(інформаційна); компенсування недоліків попередніх рівнів освіти й 
забезпечення балансу власної компетентності і сучасних вимог до професії 
(компенсаційна); оволодіння новими методами, способами дій способами дій 
(розвивальна)».Освіта дорослих розглядається як одне з прав людини, що 
має бути забезпечене для всіх як обов‘язкова умова для створення і 
збереження особистого, соціального та економічного добробуту, що завжди 
важливо як для конкретного індивіда, так і для суспільства в цілому. У 
Рекомендаціях ЮНЕСКО «освіта дорослих є одним з найважливіших чинників 
впливу на життєдіяльність соціуму, на всі його структурні елементи. Вона 
виступає механізмом регулювання соціальної поведінки, засобом соціального 
контролю, інструментом стабілізації соціокультурної ситуації [7].  

Проаналізувавши концептуальний розвиток поняття «освіта дорослих» П. 
Джарвіс визначає поряд з запропонованим ЮНЕСКО ще п'ять підходів до її 
визначення. Освіта дорослих це: соціальний інститут, що надає освітні 
послуги для дорослих; ліберальна освіта дорослих; будь-яке організоване та 
підтримуюче спілкування, яке спрямоване на навчання дорослих, за 
винятком освіти, яка іде безпосередньо за первісною початковою чи 
середньою освітою (initial primary and secondary education) та професійної 
освіти; термін, що відображує підтекст демократичного соціального руху, який 
забезпечує розширення освітніх можливостей для дорослих на відміну від 
освіти для дорослих, яка не має такої історії; освітній процес, який 
здійснюється у «дорослій» манері [11, с.8].   

Звернення до наукового дискурсу з проблеми освіти дорослих засвідчив, 
що це питання на сучасному етапі стає особливо актуальним, але  базові 
визначення подекуди достатньо різні й суперечливі. Підтвердження нашої 
позиції знаходимо у дослідженні О. Огієнко, вчена наголошує, що визначення 
феномену "освіта дорослих" досить складна справа, оскільки понятійний 
апарат є складним та заплутаним. Це, у першу чергу, пов’язано з відсутністю 
єдності у визначенні базових складових даного поняття, по-друге, 
неоднозначністю розуміння категорії "неперервна освіта" та "доросла 
людина" [ 8,  с.72].  
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Уперше поняття «освіта дорослих» визначив Комітет під керівництвом 
А. Сміта (A. Smith) у 1919 р., згідно з яким освіта дорослих обмежувалась 
дисциплінами загальнокультурного гуманітарного циклу і пригнічувала 
професійно-технічний елемент, тобто виконувала компенсаторну функція 
(ліквідувала прогалини у базовій освіті дорослих. А.Сміт відмічав, що освіта 
дорослих – невід’ємна складова суспільного життѐ. Тому вона повинна бути 
всеохоплюючою та пожиттювою [3]. 

Проведений аналіз джерел у контексті проблеми освіти дорослих довів 
наявність різних точок зору на трактування цього поняття. З'ясуємо підходи 
вчених до розуміння сутності ключового поняття нашого дослідження «освіта 
дорослих». 

Окрім наведеного вище, В. Маслова визначає освіту дорослих як 
складову частину системи освіти, її відносно відособлений підрозділ, 
основним завданням якого є сприяння всебічному розвиткові лядини в період 
ії самостійного життя [5, c.11]. Г. Сакун характеризує освіту як особливий 
ціннісний тип соціальної реальності, змістом якогї є теоретичне 
структурування інформації, розширення символічного універсуму комунікації, 
а також соціалізація особистості на основі засвоюння знань. У той самий час 
основний аспект освіти пов’язаний із формуванням філософського-
культурологічного світогляду [10, c. 6]. На думку М. Мартинюка, основним 
завданням освіти є зміст і форма накопичення й передачі знань про закони 
розвитку природи, суспільства та мисленнѐ від поколіннѐ до покоління; з 
точки зору економіки освіта є фактором репродукуваннѐ продуктивної сили 
суспільства – робочої сили, що реалізуютьсѐя в процесі праці [6, c. 7]. 
М.Данилов, Б. Єсипов, І. Підласий визначають освіту як необхідну умову 
підготовки дюдини до життя, праці, формування наукового світогляду, 
розвиток пізнавальних сил і здібностей. 

Використовуються й інші визначення цього поняття: практичне втілення 
андрагогічних закономірностей і принципів, розроблених андрагогікою як 
галуззю психолого-педагогічних досліджень (С. Болтівець) [1, с. 616]; духовне 
обличчя людини, яке формується під впливом моральних і духовних 
цінностей (Є. Бондарєвська) [2, c.127]; вдосконалення освітніх і професійних 
кваліфікацій, подальший розвиток здібностей, покращення, відновлення або 
оновлення знань, умінь, інших компетентностей для завершення рівня 
формальної освіти, зокрема в новій галузі» (В. Луговий, Ж. Таланова, 
О. Слюсаренко); складне соціоекономічне та соціокультурне утворення, до її 
складу «входить низка різнопланових компонентів – післядипломна освіта 
фахівців різних спеціальностей та напрямів діяльності; підготовка і 
перепідготовка кваліфікованих робітників, освіта безробітного населення; 
освіта людей похилого віку та освіта осіб з особливими потребами; 
здоров‘язберігаюча освіта та ін (Л.Покроєва) [9, с.52 ]; пролонгований процес 
розвитку людини, що відбувається впродовж усього життя (Л.  Лук'янова) [4,    
с. 18]; з одного боку, як процес, спрямований на реалізацію особистісних 
потреб дорослої людини з метою зміни якості та рівня її життя, а з другого, як 
складну поліфункціональну систему, спрямовану на задоволення 
фундаментальних потреб людини в освіті, культурі, збереженні здоров’я, 
адаптації до світу, що швидко змінюється, засвоєння нових соціальних ролей 
( Л.  Сігаєва) [11, c. 68].  

Проте серед різних визначень освіти дорослих американський вчений 
М.Ноулз вбирає три різних значення: широке, вузьке й сукупне У широкому 
розумінні – це процес навчання дорослих; у вузькому – комплекс 
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організованих дій щодо навчання дорослих, які здійснюється багатьма 
закладами з метою досягнення специфічних цілей; сукупне значення об’єднує 
процеси й дії в ідею, яка реалізується в соціальній практиці, що й дозволяє 
розглядати "освіту дорослих" як соціальний інститут задля задоволення 
потреб дорослої людини в освіті, культурі, адаптації до соціуму [13, c.435].  

На об'єднувальні риси великої кількості дефініції «освіта дорослих» 
звертав увагу і Д. Легге: освіта дорослих характеризується як пролонгований 
тривалий процес, в якому основна увага зосереджена на реальних потребах 
людей – як особистісних, так і соціальних; підкреслюється важливість набуття 
освіти для всіх дорослих та обмеженість навчання тільки дитячим віком; всі 
визначення мають тенденцію розвитку в напрямі концепції, що включає різні 
форми та типи освіти, а не лише формальної 

 
[15, c. 17–18]. 

Погоджуємося з думкою Л. Лук'янової, що освіта перестає виконувати 
лише традиційну функцію підготовки фахівців, вона стає етапом розвитку 
особистості. Держава проводить таку політику, яка створює необхідні 
передумови для застосування новітніх науково-інформаційних технологій, 
ефективність використання яких залежить від рівня розвитку та освіченості 
людини [4, с. 259].  

Отже, основною теоретичною новацією сучасної парадигми є розширення 
поняття освіта, в якому освіта дорослих – це пролонгований процес розвитку 
людини (особистості, громадянина, індивідуальності, фахівця), що 
відбувається протягом усього життя. 

 Проведений аналіз джерел у контексті визначення «освіти дорослих» 
довів наявність різних точок зору на трактування цього поняття. Усі 
дослідники акцентують увагу на динамічності, цілеспрямованості освітнього 
процесу в інтересах людини, суспільства і держави; усвідомленням 
причетності кожної людини до світової спільноти з її культурними і 
професійними тенденціями, що є результатом глобалізації;  динамікою 
процесів і явищ оточуючого середовища, які необхідно усвідомлювати, 
сприймати, адаптуватись до них.  Але деякі автори наголошують на вільному 
гуманістично орієнтованому виборі, індивідуальному інтелектуальному 
зусилля і компетентної дії професіональному житті. Тож, поняття “освіта 
дорослих” ми вважатимемо одним із складників неперервної педагогічної 
освіти.  
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Україна перебуває на шляху формування «сензитивного» суспільства як 

сучасного суспільства відповідальності, в основі якого соціальна природа 
прав, вимог, норм, управління, менеджменту, контролю тощо. Для того щоб 
говорити про «сервісну» державу (тобто державу, орієнтовану на людину), 
потрібно зʼясувати сутність таких базових і ключових понять як «послуги» [8]. 
Адже повноцінне функціонування сучасного суспільства дедалі більшою 
мірою детермінується розвитком сфери послуг – як важливого джерела 
прискорення національного зростання, підвищення якості та рівня життя 
населення за допомогою розвитку сервісних галузей як-то: освіти, охорони 
здоров'я, культури тощо, що сприяє формуванню міжнародного «індексу 
щастя» (Happy Planet Index) [9]. Для України цей показник у 2018 році 
визначався 138-им місцем зі 156-ти країн світу [7], а у 2019-ому році – 133-ім 
з такої ж кількості держав [6]. 

Для зміни в тому числі й таких негативних характеристик українського 
суспільства слід, на нашу думку, розвивати сервісну діяльність, що 
спрямована на задоволення потреб людей шляхом надання індивідуальних 
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послуг: послуг як товарів, послуг як процесів з їх економічними 
характеристиками, послуг як товарних особливостей, послуг як результатів 
безпосередньої взаємодії виконавців та споживачів, послуг як об’єктів 
комерційної діяльності, послуг як об’єктів цивільних правовідносин, послуг як 
об’єктів цивільних прав тощо. Щодо освітніх послуг, то, на думку Ю.Гави, їх 
слід вважати змішаними економічними благами, які надаються індивідуумам 
для задоволення різноманітних освітніх потреб і споживаються ними з 
корисністю як для себе, так і для суспільства в цілому [2]. 

Конкретика послуг наближає до застосування способу їх оцінювання, а 
саме: якості, результативності, ефективності, що складає сутність сервісного 
обслуговування як явища в суспільстві послуг. Контекст «сервіс для сервісу» 
слід розуміти як «сервіс якості» або «якість сервісу». На думку А.Заяць, на 
такий стан впливають деякі передумови: 

- якісний сервіс – це не одноразова акція, не подія, не напрям діяльності; 
це спосіб мислення і життя, 

- сервіс якості - це тільки спільна праця всієї команди (тобто, персоналу 
організації, що являє собою згуртований цілеспрямований організм) [4].  

З іншого боку, Н.Ведмідь зауважує: за останні роки в економічній практиці 
категорія «сервіс» набула більш конкретного значення, оскільки його 
пов’язують в більшій мірі з комплексом наданих послуг, які відповідають 
певним вимогам і виконуються кваліфікованими працівниками [1]. Сервісна 
діяльність відрізняється від інших видів діяльності та має такі основні 
відмінності: сервіс - це не просто робота з надання послуг для задоволення 
чиїхось потреб, а робота, запропонована на щось конкретне; сервіс завжди 
вторинний щодо діяльності, в інтересах якої він здійснюється; у свою чергу 
сервіс сам є діяльністю.  

Тому в суспільстві з ринковою економікою головною дійовою особою є не 
просто індивід і не сукупність його соціальних властивостей, що представляє 
феномен особистості, а живий, конкретний споживач, який прагне отримати 
дуже конкретні послуги. 

Із цих міркувань, важливим є роль та спрямованість сучасної освітньої 
послуги , її місце в освітній діяльності, в українському суспільстві вцілому. 
Так, стаття 1.17 Закону України «Про освіту» зазначає: освітня діяльність - 
діяльність суб’єкта освітньої діяльності, спрямована на організацію, 
забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній та/або 
неформальній освіті. Одночасно стаття 1.18 цього ж закону унормовує 
поняття «освітня послуга» як комплекс визначених законодавством, 
освітньою програмою та/або договором дій суб’єкта освітньої діяльності, що 
мають визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти 
очікуваних результатів навчання [3]. 

Отже, у пункті 17 статті першої ключовим є поняття «діяльність» суб’єкта 
освітньої діяльності, а у пункті 18 цієї ж статті – «дії» суб’єкта освітньої 
діяльності [там само]. Таким чином, простежується ряд «послуга-діяльність» 
як «дія (дії) суб’єкта (освітньої діяльності)». 

Щодо «дій» освітньої послуги, то слід орієнтуватися на узагальнену 
Р.Яковенком [10] класифікацію послуг відомих науковців, що дає можливість 
чіткішого розуміння критеріїв «освітньої послуги», тобто це:  
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- дія, спрямована на те, щоб принести користь споживачу (безоплатні 
послуги); 

- масовість клієнтури - групові (послуги надаються одночасно певній групі 
споживачів,  

- матеріаломісткість послуг - нематеріальні послуги, які характеризуються 
виконанням інтелектуальних дій; 

- вид обслуговування - часткове самообслуговування: виробник надає 
засоби для самообслуговування, але як правило, надає ще й інформаційно-
консультативні послуги; 

- ступінь добровільності - мериторні послуги – ті, що є корисними, але 
неусвідомлені споживачем, тому надаються державними структурами і є 
безкоштовними для кінцевого споживача  

Таким чином, подані критерії свідчать, що «освітні послуги», в основному 
безоплатні та мериторні за способом їх організації, тому їх слід відносити до 
соціально-управлінського сектора. Особливість послуг у зазначеному секторі 
- це складність встановлення якісних стандартів на них. У речових товарах, 
наприклад, кожна товарна одиниця є майже точною копією іншої, зразок якої 
для споживача є орієнтиром. У сфері послуг, як вважає Ю.Журик [6], такі 
зразки неможливі; поки послуга «не зроблена», достовірно судити про її 
якість не можна. Із цим, на його думку, пов’язана проблема споживчої довіри.  

Для формування «зразка освітньої послуги» ми пропонуємо 
застосовувати класи характеристик послуг, а саме: 

- фізичні - механічні, електричні, хімічні, біологічні; 
- органолептичні - пов’язані з нюхом, дотиком, смаком, зором, слухом; 
- поведінкові - увічливість, чесність, правдивість; 
- часові - пунктуальність, безвідмовність, готовність; 
- ергономічні та функціональні - пристосованість до фізіологічних 

особливостей людини, швидкість, ємність. 
Залучення створеного «зразка», на нашу думку, має містити таку 

послідовність: ідентифікація та конкретизація освітніх дій, екстраполяція 
кожної дії на кожну з характеристик, отримання якості послуги. В цьому 
основа якості процесу освітньої діяльності, що формуватиме сервіс якості 
освітніх послуг. Запропонований нами підхід співвідноситься із пунктами 29 і 
30 першої статті Закону України «Про освіту» [3], які визначають правові 
норми «якість освіти» та «якість освітньої діяльності».   
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В умовах реформування сучасної системи освіти є потреба підготовки 
кваліфікованих педагогічних кадрів. Студенти педагогічних факультетів як 
майбутні освітяни повинні володіти не тільки ґрунтовними знаннями з 
фахових методик викладання дисциплін, а й здобути базову гуманітарно-
мистецьку підготовку, навчитися реалізовувати власну креативність у своєму 
професійному розвитку.  

Мистецька, зокрема, літературна освіти на педагогічних факультетах 
заслуговує окремої уваги. Викладаються курси для майбутніх вихователів 
ЗДО і вчителів початкової школи, пов’язані з дитячою літературою, 
літературою для і про дітей. І часто випускникові педагогічних спеціальностей 
бракує системних знань про сучасний літературний процес, панорамного 
бачення дитячої і підліткової літератури. Адже педагог має розуміти як 
особливості книжкової продукції для дітей різного віку, так і дидактичне 
спрямування окремих творів дорослої літератури. Коли ми говоримо про 
університетські курси літератури, треба не забувати про «історіознавчу, 
народознавчу та людинознавчу функції, якими наділена добре організована 
літературна освіта» [3, с. 92].   

В університетській авдиторії, серед студентської групи майбутніх педагогів 
бачимо чимало літературно обдарованих особистостей: вони люблять 

7.%20%22Індекс%20щастя%22:%20українці%20–%20одні%20з%20найбільш%20згорьованих%20у%20світі%20/Збруч.%20–%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/zbruc.eu/node/77730.
7.%20%22Індекс%20щастя%22:%20українці%20–%20одні%20з%20найбільш%20згорьованих%20у%20світі%20/Збруч.%20–%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/zbruc.eu/node/77730.
7.%20%22Індекс%20щастя%22:%20українці%20–%20одні%20з%20найбільш%20згорьованих%20у%20світі%20/Збруч.%20–%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/zbruc.eu/node/77730.
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читати, вміють глибоко аналізувати художній текст, демонструють обізнаність 
з новинками книжкового ринку, відвідують різні мистецькі заходи, пов’язані з 
літературою, нерідко й самі вправляються у художньому письмі. Інспіровані 
бажанням творчості, прагнуть виявити свій потенціал, беручи участь у 
різноманітних видах навчально-виховної роботи, розуміючи, що «рушійна 
сила творчості – потяг до відкриттів і завзяття до самої праці» [7, с. 123].  

Як переконує всесвітньо відомий лідер у галузі розвитку творчості, 
інновацій та людських ресурсів Кен Робінсон, «бути творчим означає 
задіювати свою уяву. До певної міри, творчість – це уява на практиці» [6, с. 
126]. Педагог має активізувати творчість своїх вихованців, незалежно від 
того, де він працює – у школі чи у закладі вищої освіти. Бо щоби «створити в 
школі творчу культуру, треба відродити творчі здібності вчителів» [6, с. 221], 
а відроджувати їх треба у витоках – на педагогічних факультетах 
університетів, де ці вчителі зростають і самостверджуються. Сприяти 
творчому розвиткові – «складний процес, що має на меті віднайти баланс між 
опануванням навичок і стимулюванням уяви для пошуку нових ідей» [6, с. 
140].  

Щодо літературної освіти і навчально-виховної роботи зі студентською 
молоддю на педагогічних факультетах, то необхідно, на наш погляд, 
простежити єдність процесу опанування знань з літератури студентами-
педагогами, вироблення умінь та навичок рецепції художніх творів з 
продукуванням нових яскравих ідей та їхньої реалізації під час підготовки 
освітніх проектів та участі в конкурсах з презентуванням власних результатів 
творчого процесу.             

У ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» упродовж останніх років функціонує проект «Літературна 
кавалєрка», який започаткувала д. філол. наук, доцент кафедри фахових 
методик і технологій початкової освіти Педагогічного факультету Тетяна 
Качак. Авторка підручників й посібників з української та світової дитячої 
літератури, численних науково-методичних статей та розробок, організаторка 
проектів з промоції дитячого і юнацького читання («Творче інтерактивне 
читання», «Коло книжки» та ін.) Т. Качак ініціювала цей навчально-виховний 
проект з ідеєю розвитку й підтримки дитячого та юнацького читання, 
популяризації творів сучасної української літератури.  

На одній з останніх ігор у квітні цього року учасники, співпрацюючи 
командами, презентували й обговорювали реалістично-психологічну прозу, 
ділилися враженнями від прочитаного (книги про і для підлітків: «Знає тільки 
Мару» Олени Рижко, збірки оповідань «Перше побачення. Прозобукет», 
пригодницьких повістей «Дике літо в Криму» Зірки Мензатюк, «Ватага 
Веселих Волоцюг» Андрія Бачинського).   

Як зазначила Т. Качак, «такий формат презентації цікавий молодому 
поколінню, бо не передбачає пасивного спостереження чи слухання автора, а 
вимагає творчості, критичного мислення, активної читацької рецепції, 
інтерактиву, креативу та проявів особистого характеру. У процесі реалізації 
проекту відбувається оновлення фондів шкільних бібліотек сучасною та 
актуальною літературою для дітей та юнацтва» [4]. Проект вже набув статусу 
всеукраїнського, адже відбувається не лише в Івано-Франківську, а також у 
Коломиї і Краматорську.     
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У 2016 році у рамках проекту Центру дослідження літератури для дітей та 
юнацтва «Вся Україна читає дітям» відбулася перша КВК-презентація 
проекту підліткової літератури «Літературна кавалєрка». Учасники цього 
дійства мали змогу познайомитися з книжковими новинками ВЦ «Академія» та 
видавництва «Академвидав» («Незрозумілі» та «Не-Ангел» Сергія Гридіна, 
«Перехідний вік моєї мами» Ірини Мацко, «Солоні поцілунки» Ольги Купріян). 
«Це не просто цікава мистецька імпреза, яку залюбки відвідують студенти, 
«Літературна кавалєрка – це поцілунки долі – перемога у презентації-грі, у 
презентації-змаганні та автографи на сторінках улюблених книг» – розповіла Т. 
Качак [9].    

Для студентів це можливість проявити свої творчі здібності, гнучке й 
блискавичне мислення, вміння представити автора, його книги, поставити 
запитання авторові чи видавцеві, створити буктрейлер. Це вимагає не лише 
значної інформативної бази, а й наполегливості пошуковця, 
цілеспрямованості – індивідуальної та колективної, творчої винахідливості під 
час підготовки проекту. Метод проектів, який часто застосовується у 
навчально-пізнавальній діяльності, допомагає розвитку багатьох 
компетенцій, серед яких «чітке визначення цілей, формулювання проблем, 
аргументів і суджень, планування й організація власної і групової роботи, 
використання різноманітних джерел інформації і критичного підходу до них, 
робота в групі, вирішення конфліктів, прийняття рішень, комунікація, вміння 
слухати інших учасників, емоційна стійкість і здатність будувати діалог, 
творче мислення, адекватна оцінка власної роботи, презентація результатів 
діяльності» [8, с. 4].   

Освітній проект має також виховну роль, формує відповідальність за 
спільну роботу, оцінку суб’єктами власних внесків у колективне досягнення. 
Учні, що реалізовують проект, самостійно шукають інформацію про якесь 
питання, аналізують його, представляють результати публічно [8, с. 5]. Під 
час роботи над проектом важливо пам’ятати про «суб’єктивність учня в 
процесі навчання – продукт (результат) важливий для розвитку суб’єкта, який 
його створює, а не сам по собі» [8, с. 6]. Педагог виконує функцію 
спостерігача, час від часу підтримуючи студентів порадами і фаховими 
рекомендаціями, а згодом оцінює результат – очікуваний і наявний, підводить 
підсумки.   

У Львівському національному університеті імені Івана Франка на 
факультеті педагогічної освіти вже три роки поспіль відбувається 
Факультетський конкурс поетичного слова, присвячений Міжнародному дню 
поезії (21 березня) «Поетичний велосиПЕД» (організаторка й модераторка 
конкурсу – к. філол. наук, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 
Роксолана Жаркова). Як зазначено у Положенні конкурсу, його метою є 
«заохочення студентської молоді до пізнання художнього слова; формування 
у студентів естетичних основ читання і творення художніх текстів; мотивація 
талановитої студентської молоді до розвитку власних мистецьких здібностей; 
популяризація творчих доробків студентів-педагогів у навчально-виховному 
просторі факультету й Університету» [1, с. 25].   

Адже педагог має бути і життєлюбом, і словолюбом, як колись 
стверджував В. Сухомлинський. Саме тому цей конкурс допомагає 
літературно обдарованій молоді заявити про себе, поділитися своїм 
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поетичним доробком у п’яти номінаціях («Поезія про Україну», «Поезія 
Світу», «Поезія почуттів», «Поезія дитинства», «Вільна поезія»), а також у 
спеціальній номінації – «Поетична проза» – для тих, хто пише ліричні 
мініатюри. Учасники подають по 3-4 тексти, які шифрують і подають членам 
журі для читання, журі виставляє бали, не знаючи, кому саме належить той 
чи інший текст. Основні критерії такі: новизна творчих пошуків, 
індивідуальність автора, оригінальність поетичного мислення, відповідність 
темі, жанру й стилю, мовна грамотність і, звичайно, авторський потенціал 
подальшого розвитку. Твори фіналістів за підсумками попередніх конкурсів 
увійшли у колективні поетичні альманахи [1; 2].   Таким чином, 
«творче сприймання літературно обдарованою особистістю літературних 
текстів» [5, с. 328] трансформується в акт індивідуального творення. Оскільки 
«в плані суб'єктності очевидними є процеси не просто розуміння змісту і 
сенсу окремих літературних текстів як таких, але і намагання учнів 
встановити його авторів, творців, кола споживачів цього тексту, а також 
самовизначення себе не тільки як суб'єкта сприймання, ознайомлення та 
привласнення цього тексту, але і як можливого співавтора і відносно 
автономного творця нового тексту (неотексту)» [5, с. 331]. І цей неотекст 
виступає радше спробою креативного письма (creative writing), тобто 
здатністю і можливістю самовираження, а не прагнення досягти рівня 
професійного письменника.  

Отже і метод літературного проекту (командної пізнавально-
презентативної діяльності), і метод творчого змагання (індивідуальної участі 
у поетичному конкурсі) дозволяє нам організувати навчально-виховну роботу 
на педагогічних факультетах як найбільш комфортну для творчої особистості 
майбутнього педагога. Саме таке «навчання задля творчості», за 
К. Робінсоном, «передбачає творче викладання й охоплює три 
взаємопов’язані завдання: заохочення, визначення й розвиток» [6, с. 222]. 
Вони якраз і полягають в тому, щоби «заохотити людей повірити у власний 
творчий потенціал і насмілитися спробувати […], визначити творчі здібності 
людини, допомогти їй знайти свою стихію […], сприяти розумінню етапів 
творчої праці […], підтримувати критичне оцінювання ідей» [6, с. 222 – 223].      
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «БІОХІМІЯ» 
НА ФАКУЛЬТЕТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 
канд. біол. наук, старший викладач Бібчук Катерина В’ячеславівна 

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

 
Як сучасна українська школа, так і вища освіта перебувають зараз у стадії 

реформування. Цей процес почався з середньої освіти, але неминуче 
торкнеться і вищої, яка забезпечує завершальний етап формування 
особистості майбутнього фахівця. Згідно «Концепції нової української школи» 
на другій фазі її реалізації (2019-2022 рр.) передбачається формування нової 
системи підвищення кваліфікації вчителів і керівників закладів освіти [2], що 
буде неможливим без залучення елементів дистанційного навчання [3]. 

Метою нашого дослідження було з’ясування особливостей та можливих 
труднощів впровадження дистанційного навчання під час вивчення 
дисципліни «Біохімія» на факультеті фізичного виховання та розробка шляхів 
їх усунення. 

Дослідження проводилося на базі факультету фізичного виховання 
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка 
(м. Чернігів). У студентів даного факультету завжди викликають труднощі 
дисципліни, що вимагають попередньої біологічної підготовки [1]. Вибір саме 
курсу «Біохімія» для впровадження елементів дистанційного навчання 
пояснюється тим, що досить складний навчальний матеріал мав краще 
висвітлити можливі недоліки застосованої системи підготовки фахівців. 

У нашому дослідженні використовувалася система управління навчанням 
(СУН) Moodle, яка дозволяла розмістити в онлайндоступі мультимедійні 
презентації з лекційного курсу, відеозаписи виконання лабораторних дослідів, 
завдання до самостійної роботи, тести для поточного та підсумкового 
контролю тощо. Це дозволяло частині слухачів курсу, які за станом здоров’я 
або спортивною занятістю не могли бути присутніми на кожному аудиторному 
занятті, опанувати пропущений навчальний матеріал. 

Розміщення в СУН Moodle навчальних матеріалів з дисципліни «Біохімія» 
істотно посилило елемент наочності, дозволяючи студентам переглядати 
сучасні високоякісні фото- та відеоматеріали з основних тем курсу, що не 
завжди є можливим в умовах недостатнього забезпечення технічними 

https://kurs.if.ua/news/u_prykarpatskomu_universyteti_provely_pobachennya_z_pysmennykamy_literaturna_kavalierka_foto_46006.html/
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засобами навчальних аудиторій. Однак, не всі студенти мали достатню 
мотивацію для самостійного вивчення  цих матеріалів. «Відмінники» зазвичай 
ознайомлювалися з усіма наданими матеріалами, але інші категорії студентів 
обмежувалися лише тим, що безпосередньо стосувалося навчальних 
завдань. Для вирішення цієї суперечності викладачу, що реалізує 
дистанційне навчання, варто шляхом підбору відповідних завдань 
намагатися досягти того, щоб успішне їх виконання студентами було 
неможливим без максимально повного ознайомлення з навчальними 
матеріалами, розміщеними в СУН Moodle. 

Виконання навчальних завдань у СУН Moodle дозволяло зняти стресове 
напруження, що часто виникає на заняттях під час особистої співбесіди 
викладача з кожним студентом. Однак, при цьому зовсім не було можливості 
розвивати мовні здібності студентів, що є дуже важливим для майбутніх 
випускників педагогічного ЗВО. Певний недолік був і у відсутності 
безпосереднього спілкування студентів з викладачем, який у таких умовах міг 
би оперативно виявляти похибки та неточності в предметних знаннях – і 
одразу ж їх усувати. Можливим замінником в умовах дистанційного навчання 
може стати проведення періодичних онлайнвідеоопитувань тих студентів, які 
пропускають аудиторні заняття. 

Використання розміщених у СУН Moodle відеоматеріалів, які 
демонструють виконання складних дослідів, сприяло розширенню 
біохімічного світогляду студентів. Але простий перегляд навіть найкращих 
навчальних відеозаписів не міг забезпечити вироблення у студентів 
практичних навичок роботи з лабораторним обладнанням, тому повністю 
заміняти лабораторно-практичні роботи їх відеопереглядом недоцільно. 

В нашому дослідженні контролююча функція була перекладена на СУН 
Moodle, а викладач отримував уже остаточні результати тестування 
студентів. З одного боку, це посилило об’єктивність підсумкового оцінювання, 
а з іншого – не гарантувало виключно особистого виконання тестування 
кожним студентом. В даному випадку можна запропонувати виконання 
студентами підсумкового тестування з курсу не в домашніх умовах, а в 
навчальній аудиторії, що дасть можливість контролювати самостійність 
проходження тесту. 

Однак, попри вказані вище особливості, застосування СУН Moodle 
загалом ефективно вплинуло на вивчення дисципліни «Біохімія» студентами 
факультету фізичного виховання, про що свідчить зростання загальної 
успішності на підсумкових формах контролю. Поєднання елементів 
дистанційного навчання з традиційними методами та засобами дозволить ще 
більше посилити позитивний вплив. 
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CLIL (Content and Language Integrated Learning або предметно-мовне 
інтегроване навчання) – це абревіатура, що дозволяє змінити підхід до навчання 
та провести урок багатогранніше в рамках інтегрованого навчання. Це один з 
найцікавіших, останнім часом, підходів до вивчення іноземної мови з іншим 
предметом. 

CLIL, як термін, був сформульований Девідом Маршалом в 1994 році, 
хоча насправді цей метод використовується з давніх часів, і на даний момент 
багато викладачів використовують його навіть не підозрюючи, що він отримав 
свою офіційну назву. 

З кожним роком CLIL-уроки популяризуються у все більшій кількості шкіл у 
світі, і цим виявлені його переваги серед інших методів. Ключові принципи 
підходу предметно-мовного інтегрованого навчання базуються на двох 
основних поняттях – «мова» і «інтеграція» [1]. На такому уроці учні 
досліджують географію, літературу, біологію, фізику за допомогою іноземної 
мови. Викладачі мови використовують soft CLIL, їх завдання полягає в 
зворотному: вивчити іноземну мову використовуючи теми і матеріали з інших 
предметів. На даному уроці мова виступає не метою вивчення, а засобом 
пізнавання іншої науки, тобто учні за допомогою мови дізнаються багато 
нової цікавої інформації про той чи інший предмет. Це стимулює учнів 
вивчати мову, а також використовувати свої знання для конкретних завдань 
не в подальшому житті, а тут і зараз – на уроці. 

Перевагою таких уроків є те, що можна використовувати автентичні 
матеріали. Завдяки Інтернету і наявності неймовірної кількості цікавих 
ресурсів, створення CLIL-уроків стало цікавішим і легшим. Отож , можна 
використати 3D книги, 3D візуалізації (наприклад, прогулянка в музеї 18 ст.), а 
також використати Google Earth і погуляти будь-яким містом, а за допомогою 
YouTube переглянути експерименти, які не можна ніколи провести в шкільних 
умовах.  

Завдяки цьому можна стверджувати, що мова – це не лише черговий 
предмет шкільної програми, але й інструмент, який допомагає у вивченні 
будь-якого предмета. Знання і вміння використовувати мову дає можливість 
опрацювати інформацію більш детально та якісно.  



88  Wiadomości o postępie naukowym i rzeczywistych badaniach naukowych współczesności   Тоm 6 
. 

На думку V. Cook, рівень когнітивного розвитку особистості, її світогляд та 
комунікативний досвід залежить від її мовної компетентності [2, с. 94].  

Під компетентністю, розуміється компетентність однієї особи у 
використанні більше, ніж однієї мови (knowledge of more than one language in 
the same mind) [3, с. 362]. C. Baker визначає комунікативні, культурні, 
когнітивні, індивідуальні та економічні переваги для дитини, багатомовність 
якої цілеспрямовано розвивається школою та батьками [4]. 

Включення кількох мов у процес навчання дозволяє повною мірою 
виконати головну умову мультилінгвальної освіти, а саме – забезпечення 
оволодіння мовою як засобом освітньої діяльності. Важливою складовою 
багатомовної освіти є також формування міжкультурної компетентності – 
«сукупності знань, навичок і вмінь, за допомогою яких індивід може успішно 
спілкуватися з партнерами з інших культур як на побутовому, так і на 
професійному рівні» [5, с. 133]. Для цього не є достатнім опанування 
вербальної комунікації, обов’язковою є обізнаність про особливості різних 
культур, культурну взаємодію між їхніми представниками, що надає 
можливість усвідомлювати свою приналежність певному етносу, ефективно 
виступати в ролі посередника між своєю та іншими культурами, сприймати 
міжкультурну взаємодію як необхідну умову самореалізації. 

Головною проблемою застосування цієї методики викладання є 
недостатня кількість кваліфікованих фахівців [6, с. 74]. Також існує залежність 
не тільки від проблем людських ресурсів, а й питання узгодження низки 
законодавчих, матеріальних та фінансових аспектів. Але той факт, що 
методика CLIL успішно запроваджена у різних країнах (з урахуванням їх 
специфіки), дає нам можливість освоїти її і використати, врахувавши 
особливості шкільної освіти в Україні.  
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Поняття "педагогічні умови" стосується різних аспектів цілей, змісту, 

принципів, методів, форм, засобів та інших складових процесу навчання, 
виховання і розвитку, та є важливою категорією дидактики, яка відображає 
сукупність спеціально спроектованих процедур для впливу на навчально-
виховний процес з метою підвищення його ефективності.  

Педагогічні умови – категорія, визначається як система певних форм, 

методів, матеріальних умов, реальних ситуацій, що об’єктивно склалися чи 
суб’єктивно створених, необхідних для досягнення конкретної педагогічної 
мети [1, с. 13]. 

Інформаційна культура є продуктом різноманітних творчих здібностей 

людини і виявляється в наступних аспектах [2]: 
• в конкретних навичках по використанню технічних пристроїв (від 

телефону до персонального комп'ютера і комп'ютерних мереж); 
• здатності використовувати у своїй діяльності комп'ютерну інформаційну 

технологію, базовою складовою якої є численні програмні продукти; 
• умінні витягати інформацію з різних джерел, як з періодичної преси, так і 

з електронних комунікацій, представляти її в зрозумілому вигляді і вміти 
ефективно використовувати; 

• володінні основами аналітичної переробки інформації; 
• умінні працювати з різною інформацією; 
• знанні особливостей інформаційних потоків у своїй галузі діяльності. 
Проблема формування в школярів інформаційної культури має не тільки 

свою історію розвитку, а й характеризується багатьма підходами до її 
теоретичного осмислення та практичного розв’язання. Праці з історії дитячої 
літератури свідчать, що вже у ХVІ ст. в рукописних і друкованих книжках для 
дітей звертали увагу на важливість формування в них навичок розуміння 
прочитаного [3, с. 19]. 

Формуванням інформаційної культури особистості учня за допомогою 
комп’ютерних мереж, можна вважати вміння формулювати свою потребу в 
інформації, ефективно здійснювати пошук необхідної інформації з усієї 
сукупності інформаційних ресурсів, переробляти і створювати якісно нову 
інформацію, вести індивідуальні інформаційно-пошукові системи, відбирати та 
оцінювати інформацію, а також – здатність до інформаційного спілкування і 
комп'ютерну грамотність. 

У ХХІ ст. практично відсутня сфера людської діяльності, яка б не 
піддавалась впливу інформаційного ринку і не мала б потреби у використанні 
сучасних інформаційних технологій. Високий ритм сучасного життя, 
величезна кількість швидкоплинної інформації спричинили бурхливий 
розвиток та появу інформаційних технологій. Комп’ютерні інформаційні 
технології використовуються практично в усіх сферах функціонування 
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суспільства. Такі умови вимагають організації та реалізації ефективної 
навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО). 

Формування інформаційної культури школярів є однією із основних умов 
процесу виховання. Виходячи з того, що інформаційна культура характеризує 
якість інформаційної діяльності, ми приділяємо особливу увагу цьому 
процесу в системі педагогічного мережевого спілкування. При цьому 
інформаційна діяльність постає як умова і засіб формування інформаційної 
культури школярів. 

Процес формування інформаційної культури є комплексним і має 
здійснюватися у п'ятьох взаємозв'язаних напрямах: 

1) робота з удосконалення комплектування; 
2) систематичне вивчення динаміки інформаційних потреб учнів, особливо 

пов'язаних з ціннісно-орієнтаційною, пізнавальною, виробничою діяльністю; 
3) створення комфортних умов для задоволення інформаційних потреб 

учнів; 
4) удосконалення роботи з підвищення рівня інформаційно-комп'ютерних 

знань; 
5) популяризація та реклама інформаційних послуг серед учнів [4, с. 22-27]. 
Сучасні практики і вчені вважають, що загальний стан інформаційної 

культури учнів ЗЗСО не можна визнати задовільним. Як правило, випускники 
шкіл виявляються безпорадними, розв’язуючи типові інформаційні завдання. 
Найбільш тривожним симптомом, що характеризує низький рівень 
інформаційної культури учнів, є те, що вони не визнають власної 
некомпетентності в галузі інформаційної діяльності, не уявляють цінності 
спеціальних знань і навичок інформаційного самообслуговування, не 
розуміють, яку реальну допомогу ці знання та навички можуть надати їм у 
різних сферах практичної діяльності. 

Учням потрібно формувати не так знання, скільки вміння діяти у новому 
інформаційному середовищі. Знання сучасного комп'ютерного середовища 
можуть втратити свою актуальність, але основні принципи культури 
інформаційної діяльності залишаться. 
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На формування нового культурно-освітнього мислення та ціннісних 

орієнтацій молоді на фізичне виховання та спорт впливає ряд факторів, 
серед яких інформаційно-технічні процеси, що охопили всі сферах 
суспільного життя, та широке розуміння громадськістю значення ролі 
фізичної активності у досягненні загального добробуту.  

За Державним стандартом вищої освіти в Україні навчальна дисципліна 
«Фізична культура» входить у блок обов'язкових дисциплін для закладів 
вищої освіти (ЗВО). Її основними завданнями є надання студентам знань про 
здоров’я людини та здоровий спосіб життя, практичних умінь і навичок як по 
збереженню та зміцненню здоров'я, так і розвитку та вдосконаленню 
психофізичних здібностей та якостей особистості [1. с. 11].  

Організація процесу фізичного виховання у ЗВО передбачає урахування 
таких важливих моментів як: формувати теоретико-понятійного рівня для 
вдосконалення процесу залучення студентів до занять фізичною культурою; 
їх вікові особливості; ставлення останніх до занять фізичною культурою; 
диференційовані навчальні програми, які створюють відповідно до 
схильностей студентів до занять тими чи іншими видами активності; 
взаємозв'язок з викладачами інших дисциплін, оскільки використання 
міжпредметних зв'язків може сприяти створенню необхідної психологічної 
підтримки, сприятливої для формування у студентів позитивного ставлення 
до здорового способу життя та фізкультурної діяльності [2, с. 51].  

Головним компонентом для успішного виконання фізкультурно-спортивної 
діяльності традиційно вважається мотивація. Слабка організація 
фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у ЗВО може призвести до 
зниження мотивації студентів до занять фізичною культурою та спортом, що 
негативно впливає на рівень індивідуального здоров'я, розумової й фізичної 
працездатності, фізичного розвитку та підготовленість студентів [1, с. 12]. 
Відповідно до цього, особливого значення набуває пошук нових 
організаційних форм, засобів і методів, які сприяють підвищенню 
мотиваційної зацікавленості студентів у заняттях фізичною культурою та 
спортом [2, с. 52-53]. 

Велику роль у розвитку мотивації грають зовнішні ознаки стимулювання – 
поради батьків, тренера, старших товаришів, друзів і т. п. Саме такі 
поверхневі ознаки стимулювання продовження мотивації, тобто створюють 
підстави у створенні, як системи мотивів, так і психології фізичної підготовки. 
Однак, інтерес формується лише в результаті внутрішньої мотивації, яка 
виникає тільки тоді, коли зовнішні мотиви та цілі відповідають можливостям, 
інакше кажучи, коли людина відчуває задоволення від самого процесу, умов 
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занять, характеру взаємин з педагогом і членами колективу під час занять 
[1, с. 13].  

Тож, для формування ціннісної орієнтації студента на фізичне виховання 
й спорт, педагог має володіти системним баченням взаємозв’язку 
навчального процесу з фізичною культурою та духовними й фізичними 
силами особистості. Це дає можливість сформувати у студента потребу в 
розвитку фізичних якостей, отриманні знання, рухових вмінь та навичок, а 
головне – в освоєнні цінностей фізичної культури, тим самим перетворити 
його в активного суб'єкта фізкультурної діяльності, для якого характерне 
гармонійне поєднання фізичних сил та духовної спроможності [2, с. 54].  

З усього вищесказаного випливає, що фізична культура перетворюється в 
активний фактор лише тоді, коли вона набуває для студента особистої 
цінності. Усвідомлення ним цього та, відповідно, залученні його до фізичної 
культури багато в чому залежить від високого рівня педагогічної 
майстерності, професійної культури та широкої ерудиції викладача, оскільки 
висока ефективність педагогічних впливів розширює емоційний досвід 
студента, розвиває його фізичні й психічні якості, формує у нього емоційну 
чуйність і ціннісні орієнтації фізичного виховання. Так, дієвими засобами 
педагогічного впливу на мотиваційну сферу студента є фізкультурні знання, 
що складають основу переконання, та освітня спрямованість на потребу 
студента в заняттях фізичними вправами [1, с. 14].  

У перетворенні студента в активного суб'єкта фізкультурної діяльності 
провідна роль відводиться різноманітності навчальних занять. Вони не 
повинні проходити монотонно, викладачу необхідно активно використовувати 
ігровий метод та посилювати творчу складову при організації занять 
фізичною культурою [2, с. 54]. Поєднання активних методів навчання з 
теоретичними аспектами сприяє формуванню та розвитку пізнавального 
інтересу студентів як до освоєння знань і формування умінь, так і до 
практичних занять фізичною культурою [1, с. 15].  

Дослідивши проблему формування ціннісної орієнтації студентів на 
фізичне виховання та спорт автор наукової розвідки дійшов висновків, що 
підвищення мотивації студентів до занять фізичними вправами напряму 
залежить від задоволення їх духовних інтересів, знань, отриманих під час 
освоєння обов'язкового мінімуму програмного матеріалу з фізичної культури 
та базисних уявлень про здоровий спосіб життя. Педагогічна ж майстерність 
викладача виступає ключовою складовою забезпечення теоретичних основ 
формування у студентів ЗВО навичок і вмінь з фізичного самовдосконалення 
особистості. 
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Постановка проблеми. Невід’ємним завданням наших предків є 
ознайомлення дітей з історією рідного народу, культурою, духовними 
цінностями. У цьому плані велика виховна сила належить поезії. Тема 
України, її минулого і сучасного, її долі та призначення серед інших народів –  
головна у творчому доробку поетів діаспори. Проблема формування 
духовних цінностей є досить актуальною, нині молодь виступає активною 
силою політичних змін і, залежно від того, які цінності вона вносить у ці зміни, 
яку культуру впроваджує, багато в чому буде залежати майбутнє суспільства, 
культура, напрям трансформації. Суспільство зацікавлене в тому, щоб його 
цінності і культура були демократичними. Їх формування – завдання 
актуальне і таке, що потребує нагальної уваги. 

Аналіз останніх досліджень. Найбільш часто в науковій літературі 
поняття «духовне виховання» розкривається в протиставлені з фізичною 
сутністю людини. Саме тому питання духовності у вихованні та розвитку  
дитини неодноразово ставали предметом дискусій та наукових досліджень.    

На думку В. Слободчикова, духовність у вихованні надає сенсу життю 
окремої людини, в ній вона знаходить відповіді на запитання, навіщо живе, 
яке її призначення в житті, що є добро та зло, істина й омана, прекрасне та 
потворне. Як спосіб, як образ буття в цілому духовність відкриває людині 
доступ до любові, совісті, почуття обов’язку, до мистецтва та художньої 
краси, лише вона може вказати людині, що є головне та найважливіше в її 
житті. В. Знаков, пояснюючи духовне виховання, акцентує увагу на активності 
суб’єкта, вважає, що духовність суб’єкта – результат прилучення.  
М. Леонтьєв пропонує розглядати духовність як вищий рівень людської 
саморегуляції, що притаманний зрілій особистості. Н.  Мар’ясова пояснює 
духовність як принцип саморозвитку та самореалізації людини, звернення до 
вищих цінностей.  

Виклад основного матеріалу. Для кожного із нас, духовність 
характеризується добрим ставленням людини до оточуючих людей, 
турботою, увагою, готовністю прийти на допомогу, поділити радість й 
горе. Показовою у цьому плані є поезія Олени Теліги, яку свого часу Дмитро 
Донцов назвав «поетикою вогняних меж». Вона входила в так звану «празьку 
школу» української поезії, яка сформувалася з українських емігрантів у 
міжвоєнні роки в Празі. До цієї «школи» також входили Юрій Дараган, Олекса 
Стефанович, Оксана Лятуринська, Олег Ольжич, Євген Маланюк. Кожен із 
цих поетів-емігрантів, незважаючи на наявність спільних для всієї 
емігрантської поезії мотивів (втрата рідної землі, звернення до княжої та 
козацької доби), утверджував власну філософську концепцію України. Для Ю. 
 Дарагана це була героїка княжої доби, де навіть явища природи сповнені 
шалу битви і характер поезії визначає сама назва єдиної виданої збірки 
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«Сагайдак». Ю. Липа на перше місце ставив войовничість характеру як 
національний феномен українців і уособлював його в образі святого Юрія [2]. 

 О. Ольжич передавав ідею державотворчого чину через віддалені 
історичні ілюзії, а О. Теліга – через фіксацію напливів почуттів та емоцій.  

Поетичне виховання духовності у дітей є актуальне, як в минулому так і в 
майбутньому. Люди часто зауважують проблему духовного виховання у 
літературі, тому я вирішила розглянути поетичні твори українських 
письменників. 

Недаремно літературна критика називає творчість Олени Теліги поезією 
мужності. Зокрема, Ю. Шерех зазначав: «Можна творити поезію високого 
патріотизму, ні разу не вживши слів – батьківщина або вітчизна; можна 
пройняти творчість палкою любов'ю до України, ні разу не вживши слово 
Україна; можна писати пристрасні любовні поезії, не вживши слів любов чи 
кохання. Бо поезія − не називає, а пориває... Це добре знала О. Теліга».[2]. 

Олена Теліга мимоволі ставила перед собою важкі й болючі 
питання: чому Україна зазнала поразки, чи це просто випадок історії, 
коли доля не усміхнулась її народові, чи історична закономірність, яка 
випливає з певних особливостей національного характеру народу. 

У віршах О. Теліги розкривається яскравий образ духовної людини, 
відданої ідеям духовного відродження дітей, життєлюбства, фундатора 
загальнолюдських цінностей. Власне, у цьому й полягає сенс життя 
нескореної духом поетеси. Зразком таких поезій можуть бути вірші 
«Відповідь», «Племінний день», «Безсмертне», «Засудженим». 

На конкретних прикладах життя і творчості славетної поетеси, можна 
розкрити  духовний стан наших майбутніх поколінь. Олена Теліга стояла на 
межі, де закінчується спокій, сірість буднів і починається справжня духовна 
боротьба. 

Завдання духовного виховання при вивченні поезії митців української 
діаспори, полягає не лише в тому, щоб сформувати певні переконання, а й у 
тому, щоб громадянські почуття стали внутрішньою потребою кожної людини, 
метою її життя. Розглянувши поезії  Олени Теліги, я на основі даного 
матеріалу проаналізую власні 

У своїх поезіях, теж намагаюсь окреслити проблему духовного виховання, 
зокрема у вірші «Справедливий», в якому йдеться про стосунки людей в різні 
часові проміжки. 

 

Не люблять наші люди, де правда в нас існує, 

Де серце за хвилини зі спокоєм вінчує, 

Ніколи чоловіка того я не забуду, 

Який відкрив що нині неправда в нас панує. 

Давно і дуже довго я ще його шукала, 

Та кожен з перехожих в лице його не знали, 

Мені все говорили, що  це усе я склала, 

Тоді я й зрозуміла, його й не існувало. 

А може то є совість, чи звір якийсь з’явився, 

Який у моїм серці колись там поселився. 
 

В творчості, також хочу висвітлити ідею духовного каяття людей, які 
допустилися помилок, на своєму життєвому шляху і продемонструвати це у 
вірші «Сон»: 
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Одвічний холод покриває душу, 

І серце не зігріє більш теплом, 

І все ж  таки збиратися я мушу, 

Піти далеко десь понад селом. 

Гойдають віти трави світанкові, 

Дерева знов не весело шумлять, 

Пісні пташині розривають душу, 

А може й не вони її ятрять. 
 

У поезії «Світила» намагаюсь показати, те що кожну помилку людського 
життя можна виправити і не важливо якого масштабу та чи інша проблема, 
головне, що людина всією душею прагне виправити її, за допомогою гадань 
та звичаїв в яких бачить свій духовний порятунок. 

 

Нам кажуть що зірки лише світила, 

Що іноді являються з небес, 

Для когось вони є чарівним дивом, 

Для іншого мабуть великий стрес. 

Дівчата на зірках гадають долю, 

Та іноді вона така гірка, 

Тоді вже виривається на волю, 

Слова які лунають без кінця. 

Тоді скажу вам щиро і без фальші, 

Із цього починається брехня, 

Нам можна приручити душі наші, 

Але ніколи не брехливі ті серця. 

Для когось ці світила більше щастя, 

Для когось може зламані життя, 

Для когось може більше за нещастя, 

Для когось ці світила є життя. 
 

Виховання духовності дітей, як на мене є складною частиною життя 
нашого покоління, зараз дуже важко досягти такого результату у вихованні, 
якого б хотілося кожному з батьків. Звертаючись до батьків, хочеться сказати, 
що не варто робити те, що хочете саме ви, краще іноді прислухатись до 
думок дітей, можливо вони підкажуть правильний шлях та рішення, в цьому і 
закладається справжня духовність кожного з нас, і ключ до цього розуміння 
один одного, підтримка та взаємодопомога. 

Висновки. Духовне виховання дітей було і є одним з найцікавіших 
проблем нашого часу, можливо для когось духовність зараз не має ніякого 
значення, але впевненість, що вона закладена в нашій підсвідомості 
генетично,  не дає про себе забути. Найвищим показником духовного 
розвитку є гуманність, тобто ставлення до будь-якої форми життя як вищої 
цінності, та безкорисливе сприймання життя іншої людини. Тому перед нами 
постає важливе завдання: переконати дітей в тому, що, крім нього, існують 
інші люди, живі істоти, які теж потребують уваги, допомоги, й, більш того, так 
само мають потребу й бажання творити добро. 
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Однією з важливих складових сучасної системи освіти, націлених на 
розвиток здібностей дітей та молоді, є позашкільна освіта. Державна політика 
у сфері позашкільної освіти регламентується законами України «Про освіту», 
«Про позашкільну освіту», «Положенням про позашкільний навчальний 
заклад» та іншими нормативно-правовими документами. 

Серед умов, що забезпечують високу якість позашкільної освіти, є її 
кадрове забезпечення, підвищення якості підготовки майбутніх педагогічних 
працівників позашкільних навчальних закладів. У зв’язку із цим зростають 
вимоги до підготовки керівників гуртків, які повинні не тільки володіти 
професійними вміннями, а й глибокими знаннями з теорії та методики 
позашкільної освіти й виховання, сучасними інноваційними технологіями, 
інтерактивними формами й методами роботи. 

Безперечно, ті знання, уміння й навички, які отримує студент під час 
навчання, є важливими, але саме компетентність є тим індикатором, що дає 
змогу майбутньому керівникові гуртка визначити власну готовність до 
професійної діяльності, свого подальшого професійного розвитку. 

Мистецька компетентність є інтегральним феноменом, зміст якого цілісно 
охоплює взаємопов’язані складники, а саме: зміст ключових 
компетентностей, які формуються в учня у процесі навчання мистецтву; зміст 
міжпредметних естетичних, які засвідчують спрямованість учня на пізнання 
світу крізь призму художніх образів; власне предметних мистецьких, які 
локалізуються як музичні, театральні, хореографічні, художні тощо і 
набуваються у процесі навчання цим видам мистецтва у мистецькій 
діяльності відповідного виду. 

Теоретичні аспекти професійної підготовки педагогів позашкільної освіти 
розглянуто в працях С. Васильченко, О. Бєлошецького, О. Биковської,                      
В. Вербицького, Г. Пустовіта. Наукове обґрунтування теоретичних основ 
підготовки керівника до діяльності в гуртках та інших формуваннях 
позашкільної освіти розробляли О. Ширбул , О. Благосмислов та ін.. 

Методологічну основу процесу формування мистецької  компетентності 
майбутніх керівників гуртків декоративно-прикладного мистецтва складає 
комплекс відповідних підходів та принципів: принцип гуманізації професійно-
художньої освіти, принцип інформатизації навчального процесу, принцип 
професійної мобільності, принцип професійної спрямованості, принцип 

https://fable.in.ua/poglyadi-na-vixovannya-j-navchannya-ukrayinskix-pismennikiv/%20(дата
https://fable.in.ua/poglyadi-na-vixovannya-j-navchannya-ukrayinskix-pismennikiv/%20(дата
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інтеграції традиційних методик художнього навчання й інноваційних 
мультимедійних технологій, принцип мотивації. 

Розглянемо детально кожен із принципів. 
Принцип гуманізації професійно-художньої освіти спрямований на 

розвиток у майбутніх фахівців художнього профілю високого рівня творчості, 
відповідальності за результати своєї діяльності, орієнтованості на культурно-
історичні цінності, традиції народного мистецтва, на підготовку професіонала-
митця такого рівня майстерності, який би володів сучасними художніми 
технологіями і завжди прагнув удосконалювати свої знання та вміння, 
упродовж усієї художньої діяльності. 

Принцип інформатизації навчального процесу як «процесу забезпечення 
сфери освіти методологією і практикою розробки та оптимального 
використання сучасних засобів інформаційних комп’ютерних технологій, 
орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічних цілей навчання, 
виховання» [2], передбачає визначення комплексу інформаційних технологій, 
що дозволяє сформувати мистецьку  компетентність майбутнього керівника 
гуртка ДПМ. 

Принцип професійної мобільності передбачає таку побудову змісту 
художньої освіти, за яким спеціаліст здатен швидко переключатися з одного 
виду діяльності на інший, що обумовлено створенням нового технологічного 
обладнання та комплексів. Майбутній фахівець отримує не тільки традиційні 
знання, вміння та навички, але й оволодіває комплексом самоосвітніх 
компетенцій щодо досліджуваного мистецького процесу, застосовуючи 
сучасні методики пошуку інформації. 

Принцип професійної спрямованості.  Під професійною спрямованістю 
розуміється система мотивів, які спонукають людину до виконання 
професійних завдань і професійного саморозвитку. Н.В.Грицик відзначає, що 
принцип професійної спрямованості передбачає формування у студентів 
умінь оптимально використовувати цінності, які безпосередньо пов’язані з їх 
навчально-професійною діяльністю. В ході конструювання навчального 
процесу у ВНЗ професійна спрямованість є пріоритетним принципом, який 
дозволяє вирішити протиріччя між теоретичним характером досліджуваних 
дисциплін і необхідністю практичного застосування знань у професійній 
діяльності [1, с. 123]. 

Принцип інтеграції традиційних методик художнього навчання й 
інноваційних мультимедійних технологій. Сутність даного принципу 
полягає в тому, що традиційна система навчання, зважаючи на принципові 
зміни в сучасному освітньому середовищі, уже не задовольняє суспільні 
потреби, проте повністю реформувати й трансформувати цю систему не має 
сенсу, оскільки певні методи і форми художньої освіти не мають 
альтернативи. Оптимальних результатів можна досягти, дотримуючись 
принципу інтеграції традиційних методик навчання й інноваційних 
мультимедійних технологій: зберігаючи ефективні традиційні форми 
художньої освіти, можна перетворити майбутніх фахівців в активних суб’єктів 
процесу навчання, які засвоюють і генерують знання, отримані з 
різноманітних джерел; інформаційна комунікація стає багатоканальною 
системою, яка забезпечує інформаційну взаємодію між викладачем і 
студентами; діяльність студентів набуває яскраво вираженого творчого 
характеру. Процес інтегрування пов’язаний не лише із залученням нового, 
але й з оновленням традиційного: мультимедійні технології надають 
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можливості суттєво оновити давно відомі підходи до професійної підготовки 
керівника гуртка. 

Принцип мотивації передбачає передбачає створення таких психолого-
педагогічних умов, за яких студент спроможний зайняти активну особистісну 
позицію і найбільш повною мірою розкритися не тільки як об’єкт навчальної 
діяльності, а й як суб’єкт. Реалізація даного принципу забезпечує 
формування у кожного студента відповідної потребово-мотиваційної сфери 
його навчальної діяльності, та її відповідну емоційну насиченість. Навчальна 
діяльність, організована та здійснювана за таким принципом, повинна 
спонукатися як суспільно значущими, так і особистісними мотивами, а 
навчальний процес повинен забезпечувати емоційну насиченість навчання.  
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У сучасному світі для кожної особистості актуальними і важливими є 

уміння роботи з текстовою інформацією. Варто наголосити, що пріоритетний 

вектор розвитку зазначених умінь – текстотворення. 

Для оптимального формування текстотворчих умінь необхідне 

врахування сутності тексту. Зокрема, у довідкових і науково-методичних 

виданнях поняття «текст» трактовано по-різному: 

 «Текст (з лат. textus – тканина, поєднання, в'язь, зв'язок, сплетіння, 

побудова) – це сукупність записаних слів, що складають логічну або 

мистецьку цілість.» [2, с. 119]; 

 «Текст (від лат. textus – зв'язок, поєднання, тканина) – писемний або 

усний мовленнєвий масив, що становить лінійну послідовність висловлень, 

об'єднаних у ближчій перспективі смисловими і формально-граматичними 

зв'язками, а в загальнокомпозиційному, дистантному плані – спільною 

тематичною і сюжетною заданістю.» [8,  с. 704]; 

 «Текст (лат. textus – тканина, сплетення) – результат спілкування 

(інтеракції і трансакції), його структурно-мовна складова і одночасно кінцева 

реалізація; структура, в яку втілюється «живий» дискурс після свого 

завершення.» [1, с. 358]. 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Sitimn/2010_23/Rozvutok_inform_%20kompetentntnosti_studentiv_texn_koledju.pdf
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Складність і комплексність поняття «текст» спричинює ґрунтовність та 

скурпульозність у плануванні і впровадженні текстотворення.   

Водночас, академік Національної академії педагогічних наук України, 

доктор педагогічних наук, професор Савченко О.Я. зазначає, що «…треба 

змалку пробуджувати у дітей невід’ємні якості творчої людини» [3, с. 110]. У 

Типовій освітній програмі для 1-2 і 3-4 класів закладів загальної середньої 

освіти, розробленій авторським колективом під керівництвом Олександри 

Яківни, в описі мовно-літературної освітньої галузі у 1 класі відповідно до 

змістової лінії «Взаємодіємо усно» передбачено такі очікувані результати 

навчання здобувачів освіти: «самостійно будує коротке зв’язне висловлення 

за поданим початком, малюнком (ілюстрацією, серією малюнків), на основі 

прослуханого тексту або випадку з життя» [4]. Аналогічна робота 

продовжується у наступних класах. Водночас відбувається її доповнення та 

розширення. Так, у 2 класі це розповіді про свої спостереження, враження, 

події з власного життя, у 3-4 класах – створення розповіді, опису, міркування 

за малюнком, самостійно та з використанням даного початку, основної 

частини або кінцівки, складеного плану, опорних слів та словосполучень; 

створення есе (під керівництвом учителя).  

Відповідно до змістової лінії «Взаємодіємо письмово» автори Типової 

навчальної програми акцентують увагу учителів на формуванні у школярів 

умінь створювати власні письмові висловлення таким чином: 

 1 клас – самостійно або з допомогою вчителя складати речення за 

ілюстрацією, життєвою ситуацією; 

 2 клас – будувати коротке зв’язне висловлення на добре відому та 

цікаву тему; 

 3 клас – створювати розповідь (на добре відому й цікаву тему, на 

основі вражень від прочитаного твору, переглянутого фільму, ситуації з 

життя); художній, науково-популярний опис (використовуючи інформацію з 

різних джерел); текст-міркування (за зразком і початком); 

 4 клас – будувати  розповідь, опис, міркування на знайомі й цікаві 

теми складати оголошення, запрошення, афішу та ін.; створювати загадки, 

казки тощо. 

Крім того, в очікуваних результатах навчання здобувачів освіти змістової 

лінії «Досліджуємо мовні явища» щодо формування текстотворчих умінь 

зазначено, що учень / учениця складає і записує такі тексти: невеликий текст 

із 3-4 речень за ілюстрацією, серією малюнків, про події з власного життя (2 

клас); з допомогою інших осіб створює листівку, sms-повідомлення (3 клас); 

будує розповіді, описи, міркування, есе, тексти художнього і науково-

популярного стилів (4 клас). 

У Типовій освітній програмі початкової освіти, створеній під керівництвом  

Р.Б. Шияна також відображена інформація щодо текстотворення (табл. 1).  

У згаданих нище типових освітніх програмах перебачено перевірку і 

вдосконалення створених текстів,  обговорення власних письмових робіт і 

робіт однокласників у парі, групі  з метою визначення позитивних сторін, 

редагування. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Таблиця 1 
 

Формування текстотворчих умінь відповідно до Типової освітньої програми 
початкової освіти, створеної під керівництвом  Р.Б. Шияна [6; 7] 

N з/п 
Змістова 

лінія 
Інформація щодо формування текстотворчих умінь школярів 

Цикл 1 (1-2 класи) 

1. «Читаємо» 
Експериментування з текстом (фантазування з приводу зміни кінцівки, місця подій, 
нових персонажів). 

2. 

«Взаємо-
діємо 

письмо-во» 
 

Створення й запис невеликих і нескладних за змістом висловлювань (обмін 
записками, листами, вітальними листівками), невеликих висловлень на добре відому 
тему з різною метою спілкування. 
Створення простих текстів за допомогою цифрових пристроїв (питання, вибачення, 
подяка, побажання, прохання, поздоровлення, запрошення, порада, згода, відмова 
тощо). 

3. 
«Дос-ліджуємо 

мовлення» 
Створення на основі  відомих художніх текстів малих жанрів власних загадок, лічилок, 
мирилок тощо. 

Цикл 2 (3-4 класи) 

4. 
«Взаємо-

діємо усно» 
Виокремлення необхідної інформації з різних усних джерел для створення власного 
висловлювання (усне оголошення, усний відгук). 

5. 
«Читаємо» 

 

Експериментування з текстом (зміна сюжету, фантазування з приводу нових героїв). 
Створення власного художнього тексту шляхом наслідування сюжетних і стильових 
особливостей прочитаного тексту, завдяки використанню елементів кількох 
прочитаних текстів. 

6. 
«Взаємо-діємо 

письмово» 

Створення висловлювань (розповіді, опису, міркування)  на основі  прочитаного 
тексту, на цікаві для школяра теми, з урахуванням мети та адресата; коротких дописів 
для інтернет-ресурсів; художніх текстів (загадки, лічилки, казки, байки, вірша); простих 
медіатекстів. 

7. 
«До-сліджуємо 

мовлення» 
Створення власних художніх текстів (усмішок, віршів, казок, оповідань тощо) на основі 
прочитаних. 

 
Вважаємо, що самостійно створювати тексти є гіпотетично можливим для 

кожної дитини молодшого шкільного віку. Разом з тим, зважаючи на 
важливість і складність процесу, зміст роботи із текстотворення має бути 
продуманим, систематичним і послідовним. Відповідну навчальну діяльність 
варто також здійснювати під час занять курсу за вибором, у позаурочний час. 
На нашу думку, доцільним є відображення формування текстотворчих умінь у 
навчальній програмі курсу за вибором. Прикладом є навчальна програма 
«Читаємо. Розуміємо. Творимо» (авт. Шевчук Л.М.), згідно з якою  
передбачено поступовий перехід від самостійного сприймання незнайомого 
тексту до створення власного тексту школярами. На проміжних етапах – 
впізнавання знайомого тексту, аналіз тексту, його відтворення та відновлення 
(тексту з пропусками й деформованого), доповнення тексту, конструювання, 
створення школярами власного тексту. Формування текстотворчих умінь 
здійснюється на фольклорному матеріалі, з використанням творів світової 
дитячої літератури. Обсяг запропонованого у тексті поступово зменшується, 
а створеного зростає (на проміжних етапах – текст з пропусками, наявністю 
деформації, частини тексту, окремі допоміжні матеріали). Водночас описана 
вище робота здійснюється на матеріалі тексту, частин тексту, абзаців, 
речень, слів. 

Відповідно до навчальної програми «Читаємо. Розуміємо. Творимо»  (авт. 
Шевчук Л.М.) залежно від специфіки класу запропоновано її впровадження з 
першого або другого класу. Урахування індивідуальних відмінностей 
школярів відбувається завдяки індивідуальному темпу виконання навчальних 
завдань, вміщених у посібниках серії «Читаємо. Розуміємо. Творимо», 
співпраці учнів у парах або групах із 3-4 осіб у випадку збігу темпу здійснення 
навчальної діяльності. Вчитель виконує роль консультанта. Можливе 
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формування текстотворчих умінь шляхом самоосвіти завдяки виконанню 
завдань у позаурочний час (тоді, у випадку необхідності, роль консульта 
виконує батько або мати дитини). 

Разом з тим, для оптимального формування текстотворчих умінь 
молодших школярів нагально необхідним є створення відповідного 
методичного забезпечення.  
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ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

 
Мотуз Валерія Костянтинівна  

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького  
Україна  

 
Професійна компетенція майбутнього вчителя історії є результатом 

теоретико-методичної підготовки, що здійснюється до виробничої 
педагогічної практики та після її закінчення, а також практико-методичної – на 
семінарських заняттях і безпосередньо у школі.  

Виробнича педагогічна практика є сполучною ланкою між теоретичним 
навчанням студентів, що навчаються за спеціальністю «середня освіта» у 
закладах вищої освіти, та їх майбутньою професійною діяльністю у школі. 
Саме тому вона займає важливе місце в системі професійної підготовки 
майбутніх учителів історії [1, с. 38]. За результатами практики студенти-
історики створюють теку, яка містить три блоки – педагогічний, психологічний 
та методичний та отримують залік з освоєння необхідних освітніх 
компетенцій. 

Студенти-практиканти працюючи в середній або старшій ланці 
загальноосвітнього навчального закладу орієнтовані на застосування як 
традиційних технологій, так і використання інноваційних підходів у навчанні 
історії [2, с. 155-156]. Щодо останньої позиції, то на сьогодні однією з 
провідних в освоєнні студентами-практикантами необхідних освітніх 
компетенцій вважається формування проектних умінь, які набуваються під 
час занять, орієнтованих на їх становлення, а також у процесі виконання 
самих проектів при проходженні виробничої педагогічної практики у школі [1, 
с. 39]. 

Серед можливих варіантів реалізації методу проектів можна виділити: 
урок-проект (вирішується завдання стосовно засвоєння змісту за допомогою 
даної методики, формування й розвитку проектного вміння, переведення 
предметного вміння в загальнонавчальне); позакласний захід у формі 
проекту (доречною є технологія соціального проектування, яка робить 
можливим придбання студентами-практикантами разом з учнями реального 
досвіду участі у житті громади, вирішення соціально значущої проблеми); 
підготовка звіту про проходження педагогічної практики з використанням 
проектної технології (можливі теми: «Чи змінилась роль і значення діяльності 
класного керівника в навчально-виховному процесі на поч. ХХІ ст.», 
«Особливості застосування проблемного методу навчання у школи», «Роль 
історії як шкільного предмета у виховуванні дітей та молоді», «Професійний 
портрет вчителя історії», «Особисті враження про виробничу педагогічну 
практику») [1, с. 40; 2, с. 157].  

З одного боку, переваги проектного методу очевидні. Це й великі 
можливості для розвитку самостійності, самокритичності, нестандартності 
мислення, ініціативності як студентів, які застосовують технологію у своїй 
роботі, так і учнів, членів класного колективу. До того ж, проектування сприяє 
формуванню в них таких якостей як усвідомленість, цілеспрямованість, 
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результативність й рефлексивність [1, с. 41-42]. Проте, з іншого, – розробка 
та реалізація проектів вимагає значної витрати сил та часу [2, с. 157]. 

Підбиваючи підсумки відповідного дослідження можна стверджувати, що 
технологію проектів необхідно включати в організацію виробничої 
педагогічної практики в закладах вищої освіти історичного профілю, адже 
сформувавши проектні вміння в ході навчального процесу, майбутні вчителі 
історії зроблять менше помилок втілюючи в життя свої самостійні професійні 
проекти. 
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У освітньому відношенні цей етап був цікавий мінливістю і педагогічними 
пошуками, що зумовлювалося особливостями внутрішньої політики, 
громадянською та Другою світовою війною.  

Разом з тим, певна стабілізація військової і політичної обстановки в 
Україні, що настала незабаром після Жовтневого перевороту, сприяла 
національно-культурному відродженню. Почався швидкий процес українізації 
освіти, насамперед початкової, який, однак, стримувався тим, що не 
вистачало вчителів. 4 липня при 2-й українській гімназії було відкрито 
одномісячні курси з українознавства, на яких навчалися 372 слухачі, в тому 
числі 220 з Полтавського повіту, 45 – з інших повітів Полтавської губернії, 9 – 
з Холмщини і Волині і 98 випускників російських гімназій міста. Курс історії 
української літератури на них вів В. Щепотьєв, української мови – 
З. Курдиновський, педагогічної психології – Г. Ващенко. 

Восени 1918 року в Полтаві відкрився історико-філологічний факультет з 
правами факультетів державних університетів. Наприкінці 1920 року тут 
навчалося близько 600 студентів. Навчання відбувалося спочатку в 
приміщенні Українського клубу, а згодом – у приватній гімназії Старицького 
(нині – середня школа № 6). У липні 1918 року в приміщенні комерційного 
училища відкрився юридичний факультет, де навчалося до 300 студентів. 
Факультети мали стати в майбутньому основою Полтавського університету. 
Утримувалися вони, головним чином, на кошти Полтавської спілки споживчих 
товариств. Лекції на факультетах читали професори та викладачі 
Харківського університету Д. Багалій, М. Сумцов, С. Таранущенко, 
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Барвінський, Веретенников, а також місцеві лектори Г. Ващенко, І. Чаленко, 
В. Щепотьєв, В. Щербаківський, В. Воропай, М. Гавриленко та ін. При 
Полтавському краєзнавчому музеї був заснований «Історичний архів 
Полтавщини», очолюваний К. Ляховичем (зятем В. Короленка), співробітники 
якого розгорнули плідну роботу по збиранню і вивченню історичних джерел. 

Новий освітній етап на Полтавщині почався скрутною ситуацією революції 
та громадянської війни, наслідки якої, проте, вже на початку 20-х років 
активно ліквідовувалися. 

Зростала мережа шкіл робітничої молоді і ФЗУ, яким надавалася дотація 
від комісій допомоги дітям. У Полтаві на кінець 1924 року таку допомогу 
отримували 7 профшкіл, 4 школи фабрично-заводського учнівства, будинок 
робітничих підлітків, слухачі 4 довготермінових професійних курсів. 

Складною проблемою культурного життя України була ліквідація 
неписьменності. Нова влада одразу ж звернулася до населення із закликом 
учитися самим і посилати своїх дорослих синів і дочок до вечірніх шкіл, які 
відкривалися при трудових школах. Широко пропагувалася необхідність 
освіти, першим етапом якої було знання елементарної грамоти. До роботи 
залучалися всі культурні сили міста і села. Відкривалися загальноосвітні 
школи (у Полтаві їх нараховувалося 1923 року – 21, 1925 року – 16, 1927 року 
– 23, 1928 року – 21; учнів у них було відповідно по роках – 5388, 7444, 9127, 
9658), гуртки ліквідації неписьменності, школи наймитської молоді. Та багато 
шкіл працювало спорадично, з половиною записаних учнів. Адже 
матеріальне становище школярів і вчителів було скрутним. 

Учительських кадрів не вистачало по всій губернії, хоча в Полтаві з 1921 
року діяв Інститут народної освіти (ІНО). У 1923–1924 навчальному році в 
ньому навчалося 192 майбутніх педагоги, а восени 1924 року до лав 
студентів було зараховано 69 чоловік. Студентів вузу залучали до ліквідації 
неписьменності. 

Велику роль у боротьбі з неуцтвом відігравало товариство «Геть 
неписьменність!», організоване в Україні восени 1923 року. Його очолив 
голова ВУЦВК Г. Петровський. Свою роботу воно будувало на основі 
добровільного членства і спиралося на освічені верстви міста і села. На 
Полтавщині Товариство допомоги ліквідації неписьменності організоване 15 
грудня 1923 року. Правління його у складі 11 осіб очолив голова 
Полтавського губвиконкому О. Сербиченко. 

На 1925 рік у місті діяли: Інститут народної освіти (вже згадуваний вище), 
індустріальний технікум (заснований 1919 року, в якому навчалося 324 учні), 
землевпорядний технікум (організований 1920 року, навчалося 77 учнів), 
агрокооперативний технікум (створений 1921 року, освіту здобувало 348 
чоловік), музичний технікум (рік заснування – 1922, 100 учнів), трирічні 
педагогічні курси (започатковані 1920 року, навчалося 229 майбутніх 
учителів).  

Змістовність культурного життя полтавців визначалась наявністю в місті 
різноступеневих навчальних закладів, клубів, бібліотек, театрів, музеїв. У 
Полтаві в 20-х роках працювало багато відомих учених. Одні проживали тут 
постійно, інші приїхали в роки громадянської війни та під час голоду 1921–
1922 років. Окремих учених запрошували читати курси лекцій. 

Професори, вчені, педагоги високого класу працювали не тільки у вузах, а 
й у технікумах (у Полтаві їх було на цей час 4), професійних і трудових 
школах. Зокрема, з 1920 по 1926 рік колонію імені Горького для неповнолітніх 
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правопорушників спершу в Трибах, а потім у Ковалівці Руновщинського (нині 
Полтавського) району очолював видатний педагог А. Макаренко. 

Як зазначають Б. Год та В. Лобурець, 20-ті роки були сприятливими для 
краєзнавчих досліджень на Полтавщині: «… Проводилась політика так званої 
українізації, йшов процес відродження українського народу, його мови і 
багатогранної культури. Тоді утвердився і термін «краєзнавство» як галузь 
науки, культури і громадської діяльності. Краєзнавство було введено в 
навчальні плани педагогічних вузів, створювалися шкільні та інші музеї…» 
Проте, зазначають дослідники, в умовах тоталітарного режиму отримані 
краєзнавчі досягнення зберегти не вдалося. «Уже в першій половині 30-х 
років, коли на повну потужність запрацювала пекельна машина сталінських 
репресій, наукова і громадська робота в галузі краєзнавства пішла на спад. 
Шкільні краєзнавчі музеї перетворено в предметні кабінети...» [1, с. 96]. 
Серед репресованих у ті часи полтавських краєзнавців такі відомі сьогодні 
постаті, як М. Бужинський, М. Гавриленко, В. Щепотьєв, директор 
Полтавського краєзнавчого музею Т. Чернявський та інші. 

У 20-ті – 30-ті роки у системі післядипломної освіти України відбуваються 
«уточнення, конкретизація, деталізація, розширення складової змісту 
перепідготовки педагогічних працівників, його уніфікація на 
загальнодержавному рівні, звуження педагогічних і методичних аспектів, 
нівелювання регіональних особливостей і потреб» [3, с. 15], що знаменує 
подальшу централізацію освітньої галузі, відхід від конкретних запитів. Проте 
розвиток освіти на місцях відбувався досить стрімко. Якщо в роки першої 
п’ятирічки в місті було завершено перехід до загальної обов’язкової 
початкової освіти, то в роки другої – до загальної семирічної.  

Гостра потреба у кваліфікованих кадрах для народного господарства 
обумовила необхідність відкриття в місті ряду нових вищих і середніх 
спеціальних закладів. 1929 року був відкритий сільськогосподарський 
інститут. Через рік факультет інженерів сільськогосподарського будівництва 
цього інституту перетворено на самостійний вуз під тією ж назвою. З кожним 
роком більшало студентів в Інституті народної освіти (з 1933 року – 
педагогічний). У 1940–1941 навчальному році в полтавських вузах навчалося 
1636 студентів, у 11 технікумах – 2568 учнів. 

Одним з невідкладних завдань було відкриття і забезпечення 
нормального функціонування дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх 
шкіл, середніх спеціальних навчальних закладів та вузів. До війни в місті 
працювала 31 школа, де навчалося 13526 учнів. Крім того, було дві школи 
робітничої молоді з контингентом 1207 учнів. Функціонувало 10 дитсадків 
Міністерства освіти на 800 місць. У 1943–1944 навчальному році відновили 
навчання 3 початкові, 10 семирічних та 3 середніх школи. Основний 
контингент шкіл того часу складався з учнів І – IV класів. Їх нараховувалось 
3185. Вдвічі менше учнів було в V – VII класах і всього 309 – у VIII – X класах. 
Останній показник став наслідком війни: багато переростків не стали ходити 
до школи. До того ж середня освіта тоді не була обов’язковою. 

На відбудову шкіл держава виділяла певні кошти та фондові матеріали, 
яких, проте, не вистачало. На початок 1946 року в місті працювало вже 19 
шкіл (6 чоловічих, 6 змішаних і 7 жіночих) і в них навчався 9871 учень. У 
1946–1947 навчальному році відкрилась ще одна змішана школа, і кількість 
учнів зросла до 10660. На початку 1947–1948 навчального року було 
відбудовано 4-у чоловічу та 10-у жіночу середні школи. Заново відкрили 3-ю 
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середню чоловічу, 6-у семирічну школи. Початкові 13-а та 9-а школи були 
перетворені в семирічні, а 24-а семирічна – у середню. 

Крім 22 загальноосвітніх шкіл, які працювали на той час, було відкрито 
також 3 школи робітничої молоді на 700 учнів та 3 спецшколи (для 
глухонімих, сліпих та розумово відсталих). Останні школи відкрилися згідно з 
розпорядженням міськвиконкому та міського комітету партії від 5 липня 1945 
року з контингентом в 75, 40 і 60 учнів. У 1950−1951 навчальному році 
кількість денних шкіл не змінилась (22), але учнів у них навчалося 14743. 
Виникла ще одна школа робітничої молоді. Учительський корпус нараховував 
723 спеціалісти. З них заслужених вчителів – 2, нагороджених орденами та 
медалями – 132 і відзначених значком «Відмінник народної освіти» – 23. 
Дошкільнята виховувались у 6 дитсадках Міністерства освіти (550 місць) та в 
12 відомчих (730 місць). 

До середини 50-х років усі школи були в основному відбудовані. Але 
умови їхньої роботи залишалися важкими. Не вистачало підручників, зошитів, 
навчальних приладь. Класи були переповненими. Навчання проходило в дві 
зміни, а в середніх школах № 1, 4, 5, 8, 10 та в 9 початковій – навіть у три 
зміни. В осінньо-зимовий період у зв’язку з нестачею палива класні 
приміщення промерзали, діти сиділи в них у верхньому одязі. Нерідко скрута 
повоєнного часу у багатьох сім’ях позбавляла дітей можливості відвідувати 
школу – не вистачало взуття, одягу. З цієї причини восени 1945 року 467 
дітей віком від 7 до 15 років залишалися вдома. Та ж причина змусила 302 
дітей у 1949–1950 навчальному році залишити школу посеред року. Слід 
мати на увазі й те, що в повоєнні роки навчання було платним. 

Вимушені пропуски занять, відсутність підручників зумовлювали велику 
неуспішність. Лише в першій чверті 1948 року невстигаючих нараховувалось 
2121, а в 1950 році – 2277 учнів. 

Після війни повернулися з евакуації і розпочали навчання педагогічний, 
інженерно-будівельний, сільськогосподарський та учительський інститути. У 
1946–1947 навчальному році в педінституті навчалося 567 студентів, в 
учительському – 183, у будівельному – 370 і в сільгоспінституті – 457. Два 
останні були вузами союзного підпорядкування. 

У 1948 році в місті працювало 11 технікумів. 1945 року згідно з 
постановою виконкому обласної Ради на базі школи ковалів виникла школа 
сільського господарства. Восени того ж року на виконання постанови РНК 
СРСР та РНК УРСР «Про підготовку інженерно-технічних кадрів для 
сільського і колгоспного будівництва УРСР» засновано технікум 
сільськогосподарського будівництва. У 1945 році відчинили двері для 
навчання фельдшерсько-акушерська, зуболікарська, фармацевтична школи. 
Відновило навчання музучилище, якому в 1952 році присвоїли ім’я Миколи 
Лисенка. Більшість середніх спеціальних навчальних закладів була 
республіканського підпорядкування, а механіко-технологічний та залізничний 
технікуми – союзного. 

Після Великої Вітчизняної війни, зазначає В. Лобурець, починається 
відродження краєзнавства, особливо активно – при державних архівах і 
музеях. Але його підйом, як стверджує вчений, почався значно пізніше, вже в 
60-ті роки, коли країна вступила в новий етап своєї внутрішньої політики [2, с. 
73]. 

Загалом окреслений етап характеризується хаотичним залученням до 
педагогічного краєзнавства різних верств населення, часто шляхом 
адміністративних розпоряджень, а сам процес відзначається нестабільністю, 
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політизованістю, зорієнтованістю насамперед на реалії Жовтневої революції, 
більшовицького тоталітаризму, громадянської та Великої Вітчизняної воєн 
тощо, регламентованістю з боку держави процесу краєзнавчого пошуку і 
фіксації та висвітлення його результатів. Тенденцію розвитку педагогічно-
краєзнавчого процесу вбачаємо в намаганні поєднати освіту як культурне 
явище з комуністичною ідеологією у всіх її виявах. 

Певним недоліком цього етапу бачиться не те, що педагогічно-краєзнавча 
робота проводилася замало – як говорилося вище, увага до краєзнавчих 
заходів була досить значною. Проте специфіка політичного устрою країни не 
сприяла творчим підходам до краєзнавчих пошуків, налаштовувала на 
певний офіційно визнаний стандарт в інтерпретації їхніх результатів. 
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Посилення конкуренції у системі вищої освіти внаслідок глобалізації та 
посилення ролі знань у суспільстві призвели до того, що заклади вищої освіти 
(далі – ЗВО), виступаючи в ролі інтегруючих агентів суспільства, повинні 
вирішувати специфічні завдання, не притаманні їм раніше. Зокрема, система 
вищої освіти покликана задовольняти не лише потреби студентів у знаннях, 
але і враховувати інтереси значної кількості інших зацікавлених сторін при 
продукуванні знань і виконанні властивих їм функцій, що у свою чергу 
дозволить заклади вищої освіти отримувати стійкі конкурентні переваги на 
ринку освітніх і наукових послуг [4].  

Освіта та професійна підготовка є фундаментом людського розвитку та 
прогресу суспільства. Це стратегічне значення освіти багаторазово 
посилюється в сучасну епоху інформаційного суспільства і економіки знань. 
Дуже важливо, що через освіту можна робити бажані зміни в поведінці 
громадян на благо суспільства. За рахунок підвищення освітнього рівня 
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розвиваються нові та удосконалюються старі цінності для задоволення 
життєвих потреб нації, таких як здоров’я, безпека, багатогранний людський 
розвиток та ін. Тобто розуміння і сприйняття соціальної відповідальності усіх 
видів людської діяльності має закладатись ще з часів учнівства і студентства 
кожної людини, яка в майбутньому стане відповідальним працівником, 
керівником, підприємцем, громадянином [5]. 

Освіта в Україні трансформується, в принципі, як і у всьому світі. І чим 
більше трансформується – тим гостріше постає питання: «як готувати учнів, 
студентів до того світу, який їх чекає?», «як адаптуватися до швидких змін у 
світі?» та «як донести до молоді, що освіта – це головне, це фундамент, на 
якому будується подальше майбутнє?». 

Поняття освіти – досить складне й багатоаспектне. В найзагальнішому 
визначенні «освіта – це процес і результат засвоєння людиною 

систематичних знань, умінь і навичок, розвиток розуму та почуттів, 
формування світогляду та пізнавальних інтересів». Освіченою людиною 
можна назвати того, хто володіє загальними ідеями, принципами і методами, 
що визначають загальний підхід до розгляду різноманітних фактів і явищ; хто 
володіє високим рівнем розвинутих здібностей, умінням застосовувати набуті 
знання до якомога більшої кількості частинних випадків; хто одержав багато 
знань і, крім того, може швидко й правильно застосовувати їх у конкретному 
випадку; у кого поняття і почуття отримали благородне і піднесене 
спрямування. Поняття освіта передбачає не лише знання, уміння й навички 
як результат навчання, але й уміння критично мислити, творити, оцінювати з 
моральних позицій все навколишнє [5]. 

Вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 
навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 
якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у 
закладі вищої освіти (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною 
кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень 
повної загальної середньої освіти [1]. 

Поляков Н. П. [6] зазначає, що представники ЮНЕСКО, європейських 
університетів у публікаціях останніх років висвітлюють проблеми розвитку 
університетської освіти як складової частини системи вищої освіти у ХХI 
столітті. Серед основних проблем виділяють:  

- масовизація вищої освіти; 
- інтернаціоналізація; 
- фінансова криза університетів й шляхи виходу із неї; 
- диверсифікація вищих навчальних закладів; 
- проблеми якості вищої освіти; 
- новітні технології навчання і проблема відкритості і 

конкурентоспроможності університетів; 
- вирівнювання національних освітніх систем і роль університетів у цьому 

процесі; 
- удосконалення управління; 
- соціальна відповідальність університетів [6]. 
Зупинимось лише на деяких, але, на нашу думку, з яких необхідно 

розпочати трансформацію освіти.  
Першим, з чого ми розпочнемо – масовизація вищої освіти та її якість. 
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Згадаємо радянські часи, коли освіта була «на вагу золота». Здобути її могли 
лише заможні сім’ї, для яких письменництво, читання, рахування було 
першочерговим, що необхідно вміти по життю. І лише згодом освіту могли 
здобути «звичайний люд». Ліквідація неписьменності, створення 
загальноосвітніх та вищих шкіл, культурна революція – це стало 
передумовою ідейного виховання мас та побудови якісної народної освіти. 
Всі і кожен прагнули здобути якісну освіту, адже саме вона дозволяє рухатись 
вперед та досягати успіху.  

Успішні країни відрізняються від інших не географічним розташуванням, 
багатством чи культурою. Вирізняє їх гостре усвідомлення недоліків, а також 
уміння мобілізувати ресурси та активізувати інновації, щоб ці недоліки 
виправити. Візьмемо для прикладу країну Сінгапур. Система освіти Сінгапуру 
часто критикується як надміру спеціалізована, жорстка і спрямована на 
елітарність. Студенти із Сінгапуру регулярно займають найвищі місця у 
міжнародних математичних та інших наукових змаганнях. Такі досягнення є 
скоріше результатом ціленаправленої підготовки студентів до участі у 
конкретних змаганнях і іспитах, аніж показником рівня мислення. 

Не так давно Міністерство освіти затвердило відчутні зміни у системі 
освіти, покликані стимулювати розвиток у студентів творчого і критичного 
мислення і здобуття досвіду, що знадобиться протягом усього життя, замість 
простого заучування інформації, необхідної для успішної здачі іспитів. 
Прихильники нинішньої системи стверджують, що створення 
диференційованих освітніх програм відповідно до здібностей учнів дає змогу 
учням легше сприймати новий матеріал [4]. 

В останні роки попри те, що розподілення учнів за показником успішності 
досі існує, урядом був прийнятий ряд реформ. Наприклад, проводяться 
експерименти по розподіленню учнів за рівнем успішності в різних 
навчальних дисциплінах, а не за рівнем загальної академічної успішності. 

Ми не пропонуємо обов’язково йти шляхом Сінгапуру, але варто шукати 
свій власний шлях з урахуванням найкращих прикладів з усього світу, але й 
зважати на особливості нашого менталітету, історії, культури.  

Мета реформування освітньої системи в США – щоб країна стала 
номером один у всіх напрямках у світі. В Англії – щоб з усього світу до них 
з’їжджались учні, а їхні батьки залишали в червоних цегляних корпусах 
коледжів до 50000 фунтів стерлінгів на рік. Ціль реформування в Польщі –
«вирівнятися» за європейськими стандартами. Це пов’язано з переміщенням 
робочої сили, з визнанням польських дипломів у світі та з грантами, які вони 
отримують з Європи. У Сінгапурі мета – зробити систему освіти такою, щоб 
економіка країни зростала. У Фінляндії – вчителі-ерудити, ліберальна 
система освіти й посилена підготовка до PISA. А в Україні – щоб учні добре 
склали ЗНО. На жаль, у нашій країні немає амбітних цілей для реформування 
системи освіти [7]. 

Однією з основних, на нашу думку, проблем також є соціальна 
відповідальність вищих навчальних закладів (університетів). Лише починаючи 
з 2000-х років вчені почали виділяти у своїх дослідженнях корпоративну 
соціальну відповідальність суб’єктів освітнього процесу – університетів. За 
своєю «природою» університет не є класичною бізнес-структурою, а є певним 
видом такої структури, поєднуючи класичні бізнес цілі: реалізація продукції 
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або послуги; задоволення потреб споживачів; безоплатна передача знань, 
сприяння професійному становленню та самореалізації тощо. 

Університети виробляють деякі неформальні інститути, системи цінностей 
і поведінкових установок, які потім через той чи інший проміжок часу 
перетворюються на формалізовані інститути – в системи економіки, політики, 
торгівлі тощо [2]. 

Соціально відповідальний університет – навчальний заклад, який 
поширює соціальну відповідальність у суспільстві як через свою прозору та 
етичну діяльність, високу якість навчання, так і через виховання 
відповідальності студентів та випускників [4]. 

Отже, фактори, що зумовлюють погіршення якості освіти в Україні, можна 
умовно поділити на внутрішні та зовнішні. Де внутрішні це ті, що залежать від 
самої людини, її сприйняття та відношення до освіти, наприклад, введення 
положень кредитно-модульної системи, яка явно не сприяє покращенню 
рівня освіти. А зовнішні це ті, що пов’язані з впливом держави на систему 
освіти. Більш наглядно фактори представлені на рисунку 1. 

 

 
 

Рис. 1. Фактори, що зумовлюють погіршення якості освіти в Україні 
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добре думається.» [8]. 
Саме університет повинен розвивати в студентах: особисту та соціальну 

відповідальність, комунікативні навички, навички групової взаємодії, 
критичного та системного мислення, інформаційних навичок. 

Базові компетентності сучасної людини змінюються, і це впливає на 
вимоги до педагогів. Саме викладач повинен бути тим «лідером», «вожаком», 
«ініціатором», «інноватором», який розвиває інтерес студента до науки, 
знань. Світ не стоїть на місці і той, хто перший повинен донести зміни до 
майбутніх професіоналів своєї справи – це педагог (викладач). На нашу 
думку, необхідно впровадити для викладачі та вчителів обов’язкові тренінги 
для професійного розвитку, хоча б 100 годин на рік. Реалізувати процес 
навчання через ігри (метод проектів, кейс-метод, ситуаційні та рольові ігри з 
урахуванням контекстності майбутньої професійної діяльності), що призведе, 
як викладачів так і самих студентів (учнів), до зацікавленості різноманітними 
сферами життя, мотивації на постійне навчання і самостійності збагачення та 
розвитку протягом всього життя. Щодо студентів та учнів, доцільно 
створювати програми, які будуть їх заохочувати до навчання, до новітніх 
технологій та інновацій.  

Для побудови соціальної відповідальності ЗВО необхідно створити форми 
контролю для всіх учасників освітнього процесу: держави, студентського 
самоврядування, організацій роботодавців, викладачів. Соціально 
відповідальному ЗВО необхідно звітувати про зроблену роботу, про досягнуті 
результати, про цілі.  

Для України сьогодні головним є переорієнтація із сировинної економіки 
на інноваційну. Проте, як і раніше, бюджет країни більш ніж наполовину 
залежить від сировинних секторів промисловості. Навіть у Арабських 
Еміратах зменшується така залежність; вони повертаються до економіки 
знань, інноваційної економіки, що передбачає наявність такого носія знань – 
талановитих учених, які виростають із обдарованих дітей. Емірати не 
шкодують грошей на пошук обдарованих дітей і їх освіту (звичайно, 
безкоштовну) у кращих елітних університетах світу [3]. 

Отже, соціальна відповідальність ЗВО пов’язана з тим, що саме у системі 
вищої освіти формується інтелектуальна еліта нації. Фахівці з вищою освітою 
є показником освіченості, цивілізованості країни, її професійного, наукового 
потенціалу і конкурентоспроможності. Соціально відповідальна вища освіта 
має забезпечити високий рівень реалізації не тільки традиційних – 
навчальної і дослідницької функцій, але і нових – інноваційної і 
підприємницької. Соціально відповідальний університет поширює соціальну 
відповідальність у суспільстві через навчання та через виховання 
відповідальності учнів, студентів. Соціальна відповідальність повинна бути 
побудована на розумінні потреб суспільства (попит). Основна мета 
соціальної відповідальності ЗВО – це забезпечення високої якості освіти та 
освітнього процесу.  

Основні завдання впровадження соціальної відповідальності будуть 
покладені на ЗВО, в особі керівників, викладачів, студентів, які повинні 
ставити амбітні цілі як перед собою так і перед своїми підлеглими, 
формувати нові стандарти якості життя. Це досить важливо для ЗВО, а також 
це дозволить мобілізувати скриті ресурси, які необхідні в умовах сталого 
розвитку.   
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д-р. пед. наук, професор Бібік Надія Михайлівна 
Інститут педагогіки НАПН України 

Україна 
 

Соціалізація – складне соціальне явище, яке в науці характеризується як 
процес присвоєння індивідумом об'єктивно заданих суспільством відповідних 
цінностей, норм діяльності і поведінкових стандартів. Цей процес, як 
правило, розгортається через взаємодію учня у системах соціалізації: «я - я», 
«я – інша людина», «я – суспільство», «я – світ». 

Встановлено, що розвиток власного «Я» не може здійснюватися без інших 
людей, тобто без  соціального оточення. Кожна людина, і школяр зокрема, 
будує своє «Я» на сприйнятих реакціях інших людей, з якими вона вступає в 
контакт. Через відносини з іншими, через їхні оцінки людина розуміє, якою 
вона є (теорія дзеркального «Я» особистості). Розвиваючись, особистість 
стає вимогливішою у виборі індивідів, які виконують роль дзеркала та 
здійснює добір зразків, що впливають на неї. Суть процесу сприйняття 
індивідом інших особистостей знаходимо в теорії «узагальненого іншого». 
Узагальнений інший – це загальні цінності та стандарти поведінки групи, що 
формують у членів цієї групи індивідуальний образ. Усвідомлення 
«узагальненого іншого» відбувається через процеси «прийняття» ролі та 
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«виконання» ролі. Під час прийняття ролі відбувається спроба перейняти на 
себе поведінку особистості в іншій ситуації чи в іншій ролі.  

Особливістю процесу соціалізації  вважається динамічний перехід 
об'єктивного в суб'єктивне, діалектика організованого і стихійного, тобто 
довільного і того, що зумовлене приписами певного соціуму. 

 Таким чином, соціалізація постає двобічним процесом, завдяки якому  
індивід засвоює соціальний досвід, інтегруючись у соціальне середовище, в 
систему наявних у ньому зв'язків, а з іншого боку – активно відтворює ці 
зв'язки, реалізуючи себе як особистість. Наукою доведено, що тільки 
народжуючись і проживаючи у соціумі, людина стає соціальною істотою. 
Поведінка людей, за дослідженнями генетиків, перебуває під генетичним 
контролем, але демографічні, медичні і технічні зміни призводять до її 
зміни. Так, наприклад, дослідники Л. Ерман, П. Парсонс допускають, що 
для людини ліміт простору, який виник у результаті урбанізації населення, 
може призводити до патологій соціальної поведінки. 

Як стверджують вчені, у процесі соціалізації не можна обмежуватися 
тільки обсягом соціальних знань, його накопиченням, навіть якщо це 
стосується  накопичення знань про соціальні дії (вміння і навички). 
Соціальний досвід, що передається поколіннями і сучасниками, 
представлений опредмеченими результатами їхньої попередньої 
діяльності, а також нематеріальними формами: нормами спілкування, 
духовними цінностями. У процесі навчання в школі дитина  повинна 
задовольняти, як стверджують психологи, базові потреби в саморозвитку, 
самопізнанні, самовизначенні.  

Залучення  дітей до різноманітної колективної творчості    за вмілого 
керівництва,  буде сприяти прояву колективістської  ідентифікації, яка  
дозволить уникнути багатьох стресових ситуацій, оскільки дитина внаслідок 
соціалізації навчиться визнавати за іншими, як і за собою, рівні права і 
обов'язки; зможе вимогливо ставитися до себе, як і до товаришів. 

У зв'язку з тим, що людина є активним суб'єктом, взаємодія її з 
середовищем пов'язана не лише із засвоєнням його вимог, але і з 
можливістю змінювати середовище, впливати на нього. Взаємодія індивіда 
та соціального середовища в процесі соціалізації  відбувається у формі 
адаптації  та інтеріоризації. Адаптація передбачає пасивне пристосування 
людини до соціального середовища, а  інтеріоризація – активну взаємодію 
індивіда з середовищем, у якому людина робить свідомий вибір.  

У науковій літературі джерелами соціалізації особистості виділено: 
життєвий досвід, набутий у сім'ї і неформальному спілкуванні; соціальні 
інститути, які забезпечують цілеспрямованість цього процесу (дитячі 
дошкільні установи; школа; позашкільні заклади та ін.); взаємний вплив 
людей у процесі спілкування й діяльності. 

Школа – яскравий приклад соціокультурного середовища, в якому 
відбувається інтеграція дитини в систему соціальних взаємин, в різні типи 
соціальних спільнот (учнівський колектив школи, класний колектив) і їх 
підтримання протягом тривалого часу. Особливо актуально це для учнів 
початкової школи, для яких школа є новим соціальним середовищем, де до 
них висуваються нові соціальні вимоги. 

Відомо, що малі діти мріють про те, щоб бути учнями. Першокласники 
дуже люблять школу, вчителів і, взагалі, вчитися. Для них цінним є статус 
учня, однокласника, школяра конкретної школи. Проте, з набуттям досвіду 
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шкільного життя і дорослішанням, все це певною мірою нівелюється, набуває  
іншої цінності і ваги. Зокрема, для підлітка першорядними стають стосунки в 
колі ровесників, їхня оцінка вчинків, успіхів у навчанні. 

Соціалізація учня як результат початкової освіти нормативно закріплено в 
Державних стандартах освіти, які передбачають інтегрований зміст і 
комплексний різноплановий вплив на особистість учня. Це стосується 
передовсім освітніх галузей Державного стандарту «Громадянська і історична 
освіта», «Соціальна освіта», «Здоров’язбережувальна» галузі,  на її базі 
сформовано предмети, які покликані забезпечити соціалізпцію учнів, 
створити елементарну теоретичну базу для засвоєння різних видів 
соціального досвіду, розвивати вміння користуватися системою цінностей 
суспільства. 

Визнання компетентностей як соціально закріпленого освітнього 
результату вкупі з прагненням України інтегруватися в широкий освітній 
соціокультупний контекст потребують вороблення й інших особистістих 
якостей, які допоможуть забезпечити соціалізуючий вплив. 

1. Усвідомлення багатозначності позицій і поглядів на те чи інше 
явище. Визнання факту різноманітності, неоднорідності – означає терпимість 
до партнерів у роботі, різна погляди на світ, різні образи світу. 

2. Бачення внутрішної альтернативності рішень (врахування плюсів і 
мінусів) будь-якої діяльності. Це потребує уміння планувати наслідки вчинків, 
дій, прогнозувати близькі й віддалені життєві перспективи. 

3. Настанова на співробітництво і діалог, уміння  організувати 
спільну діяльність. 

4. Уміння користуватися інформацією. Інформація поширюється дуже 
швидко. А. Моль увів поняття « мозаїчної картини світу». Проблема в тому, 
щоб учень освоював цілісну, системну картину світу і розумів своє місце в 
ній. 

5. Розуміння унікальності культур, поглядів, звичаїв. Це потребує 
вироблення крос-культурної грамотності, здатності побачити себе на місці 
іншого і зрозуміти його погляди, віру, переконання. 

6. Навчання співробітництву і діалогу на рівні взаємодії окремих 
людей, носіїв різних поглядів і культур. 

7. Вироблення психології ненасильства, уявлень про політичні, 
соціальні, соціальні права і свободи людини. 
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Першочерговим завданням у сучасному навчально-виховному процесі 
повинно стати виховання та стимулювання соціальної активності підлітків. 
Проблема соціальної активності особистості була в центрі уваги зарубіжних 
(А. Адлер, Дж. Дьюї, Е. Еріксон, І. Кант, А. Маслоу, та ін.) та вітчизняних 
учених (Б. Ананьєв, Г. Андрєєва, І. Бех, Л. Божович, А. Мудрик). 

Однією з головних умов існування та розвитку суспільства є соціально-
комунікативна діяльність. Відомо, що без спілкування, обміну інформацією 
між індивідами неможливі інтелектуальна еволюція людства, спадкоємність 
суспільних відносин, нові досягнення матеріального та духовного життя. 

Актуалізуючи і опосередковуючи суспільні зв’язки і стосунки, соціальна 
комунікація утворює ту інформаційну мережу, за допомогою якої людина 
включається у систему суспільних відносин. Соціалізація як входження 
особистості в соціальну спільноту, набуття соціальних рис, формування 
соціальної поведінки, інтеріоризація суспільних норм є надзвичайно 
складним, багатоманітним та індивідуальним для кожної особистості 
процесом. Результатом цього процесу є формування соціальної активності 
особистості, ставлення до соціуму та реалізація соціальної діяльності. Саме 
на розв’язання цих завдань, що сприятимуть формуванню здатності підлітків 
до спілкування, до пізнавальних процесів, до самореалізації, буде 
спрямовано нашу подальшу науково-дослідну роботу. 
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Соціально-педагогічна профілактика – це вид превентивної роботи, що 
спрямований на проведення освітньо-профілактичних заходів та інших дій 
щодо впливу на особистість з метою попередження різних видів небезпечної 
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поведінки на ранніх стадіях відхилень. Даний вид соціально-педагогічної 
діяльності ґрунтується на позитивній педагогічній діяльності, мета чого 
полягає у своєчасному виявленні та виправленні несприятливих 
інформаційних, педагогічних, психологічних, організаційних та інших 
факторів, що зумовлюють відхилення у психологічному та соціальному 
розвитку дітей і молоді, у їхній поведінці, стані здоров’я. 

Превентивна допомога і корекція – вид соціально-педагогічної та 
психологічної діяльності, що полягає у допомозі окремим категоріям – 
представникам дітей «групи ризику» (зменшення шкоди, допомога з метою 
самодопомоги тощо). В основі даного виду соціально-педагогічної діяльності 
є вплив на особистість з тим, щоб вона сама навчилась допомагати собі, 
розв’язуючи чисельні проблеми, що провокують на деструктивну поведінку. 

В контексті теми нашого дослідження адаптація, реабілітація та 
ресоціалізація полягає в реконструкції соціокультурного оточення для 
вихованців в інтернатних закладах, у формування відповідних навичок 
спілкування, що у подальшому житті стануть визначальними і під час 
навчання, і під час працевлаштуванні, а також – у процесі відновлення 
втрачених соціальних зв’язків або адаптації в соціальній життєдіяльності.  

В основу теми нашого дослідження було покладено ряд принципів: 
–  принцип детермінізму – причинної зумовленості психічної діяльності 

(будь-яка психічна дія людини має свою причину); 
– принцип провідної ролі діяльності в розвитку психіки означає, що 

психіка як суб’єктивне відображення об’єктивного світу, розвивається в 
процесі активної взаємодії індивіда з іншими людьми в різних видах 
діяльності, починаючи з гри дитини і закінчуючи творчою діяльністю 
дорослого; 

– принцип єдності психічної діяльності людини. Психіка – це єдине ціле 
і, виділяючи з метою більш глибокого вивчення окремі її компоненти, ми 
враховували те, що всі вони взаємозв’язані, взаємозумовлені.   Наприклад, 
особливості розвитку психічних процесів (пам’яті, мислення, волі, уяви) 
визначають деякі особистісні якості, установки, способи поведінки; 

– особливо важливим у нашому дослідженні був принцип конкретності 
дослідження психіки. Згідно з цим принципом кожний учень живе і 
розвивається в конкретних умовах сім'ї, школи. Він вступає у певні 
взаємовідносини з оточуючими, що суттєво впливає на його психічний 
розвиток і поведінку. Так, учні школи-інтернату виховуються в абсолютно 
інших умовах, ніж діти в сім’ї, що, безперечно, повинно враховуватися при 
вивченні їх психічних властивостей. 

Таким чином, наша науково-дослідна робота буде здійснюватися на базі 
Терпіннівської школи-інтернату Запорізької області, дослідження 
відбуватиметься поетапно, адже передбачає використання конкретних 
стратегій дослідження. В основі експериментальної роботи буде педагогічний 
експеримент, що дасть можливість здійснити спостереження за змінами 
соціально-педагогічних характеристик важковиховуваних дітей у процесі 
спеціально організованих соціально-педагогічних впливів. 
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Сучасні суспільно-політичні та соціокультурні зміни, що відбуваються в 
Україні характеризуються потребою у реформуванні системи освіти. 
Особливо актуальним є пошук нових форм і методів для додаткової освіти, 
що відрізняється різноманіттям видів діяльності, адже позашкільні заклади 
орієнтовані на засвоєння нових соціальних ролей, досвіду. В умовах 
позашкільної освіти відбувається неформальне спілкування між учнями, між 
учнями та вчителями, отже, формування пізнавальних інтересів, залучення 
до культурних цінностей базується на основі вільного вибору учнями видів і 
форм діяльності. 

Заклади позашкільної освіти є складовою частиною системи освіти, одним 
з освітньо-виховних інститутів соціуму, тісно пов’язані з динамікою розвитку 
суспільства і гнучко реагують на зміни в потребах і запитах учнів і їх батьків 
[1]. 

Відповідно аналізу наукових робіт у нашому дослідженні позашкільний 
заклад розуміємо як соціально-педагогічну система, що створена 
суспільством і для суспільства. Даний заклад функціонує на основі 
соціального замовлення, виконує задану соціальну роль, а також – взаємодіє 
з іншими освітньо-виховними інститутами соціуму. 

Учні, які відвідують позашкільні заклади, відчувають на собі вплив даних 
умов, і, в результаті відбувається самореалізація, соціальна адаптація, 
соціалізація, оздоровлення. Підкресли, що соціально-педагогічний аспект 
позашкільної освіти є важливим саме для мотиваційного, творчого розвитку і 
професійного самовизначення особистості. 

У 2018 р. до Закону України «Про позашкільну освіту» було внесено ряд 
змін, особливої уваги, на нашу думку заслуговують правки до ст. 6 «Держава 
створює умови для здобуття позашкільної освіти особам з особливими 
освітніми потребами з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, 
здібностей та інтересів, а також забезпечує виявлення та усунення факторів, 
що перешкоджають реалізації прав і задоволенню потреб таких осіб у сфері 
позашкільної освіти» [2]. З аналізу змісту ряду статей стало відомо, що 
державна політика спрямовує освітні реформи й відносно організації 
інклюзивного простору у закладах позашкільної освіти. 

У зв’язку з тим, що позашкільні заклади у своїй діяльності спираються, 
переважно, на особистісно-орієнтованих підхід, їх соціально-педагогічна 
цінність полягає у можливості задовольняти освітні та соціокультурні запити 
різних категорій дітей різного віку (соціально незахищених, інвалідів, з 
відхиленнями у розвитку, обдарованих і ін.). 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у розробленні соціально-
виховних заходів для учнів, які відвідують позашкільні заклади. 
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Стрімкий суспільний розвиток спричиняє стрімкий розвиток науки, зокрема 
нових педагогічних технологій. Проте їх впровадження потребує глибокої 
систематичної підготовки педагогічних працівників. Навчання впродовж 
життя, на даний час, є обов’язковою умовою для успішного професійного 
зростання педагога.  Важливо, щоб сучасні учні, які мають вільний доступ до 
інформації, не втрачали інтересу до навчального предмету, а навпаки уміли, 
критично оцінюючи інформаційні ресурси, обирати необхідні для себе та 
свого розвитку за допомогою та настановами, окрема, свого вчителя. Тому, 
особливого значення зараз набуває розвиток мотивації у педагогів та учнів. 

Багато сучасних авторів та педагогів досліджують питання посилення 
мотивації учнів у навчальному процесі [1,2]. Сьогодні інформаційно-
комунікаційні технології (ІКТ) сприяють посиленню мотивації учнів до 
навчання та покращують пізнавальну активність, допомагають краще 
сприймати та розуміти поданий матеріал, зокрема на уроках математики та 
інформатики. 

Під терміном мотивація розуміємо, динамічну категорію, яка містить не 
тільки мотиви, а й потреби, що визначають поведінку особистості в якійсь 
соціальній ситуації й певною мірою можуть бути визначенні як готовність 
діяти певним чином для досягнення поставленої мети на основі розуміння 
цінності досягнення успіху та оцінки власних здібностей та зусиль, яких 
необхідно для цього докласти, у їх сукупності [1, с.6]. Мотив, у свою чергу, – 
це внутрішнє спонукання до дії, тобто спонукання особистості до того чи 
іншого вияву активності, пов’язаного із задоволенням певної потреби. 

Формування стійкої мотивації до навчання в учнів – це, на нашу думку, 
один з найважливіших процесів у діяльності вчителя, який забезпечується 
педагогічними, психологічними та соціальними умовами.  

До педагогічних умов формування мотивації в учнів можна віднести: 
використання у навчальному процесі нових методів та прийомів навчальної 
діяльності; забезпечення практичної реалізації принципів посильності, 
поступовості та послідовності навчання; активне використання інтегративних 
методів навчання, та використання педагогічних прийомів, що ґрунтуються на 
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застосуванні учнями власного життєвого досвіду та прикладів з життя; 
розвиток розумових здібностей учнів за допомогою дидактичних ігор та вправ 
створених з використанням ІКТ, наприклад,  на основі веб-ресурсу 
LearningApps; виховання в учнів любові та серйозного ставлення до 
предмету. 

Формування в учнів самостійності, розвиток у них інтересу та уваги на 
уроці, розвиток емоційного інтелекту, створення ситуацій, в яких 
проявляється гнучкість мислення учня ‒ утворюють психологічні умови 
формування мотивації до навчання. 

Важливими для розвитку мотивації в учнів є соціальні умови, до яких 
належать: стан освіти в державі, її динамічний розвиток, державна освітня 
політика, а також ставлення суспільства до вітчизняної системи освіти, 
зокрема, ставлення близького оточення учня, батьків та родичів, до освіти 
дитини, до школи, у якій дитина навчається, готовність та бажання батьків до 
спільної діяльності з педагогами задля розвитку учня тощо. На жаль, на 
відміну від педагогічних та психологічних умов, які у більшості створюються 
безпосередньо у закладі освіти та значною мірою залежать від 
професіоналізму вчителя, соціальні умови формуються впродовж тривалого 
часу і в переважній більшості за межами школи і педагог може впливати на 
них доволі опосередковано. 

ІКТ є хорошим помічником вчителя для мотивації учнів на уроках 
математики та інформатики. Адже високий ступінь унаочнення та 
різноманітність форм представлення, систематизації, структурування, 
візуалізації навчальної інформації спонукають школярів до активної роботи. 
Учням значно цікавіше та легше вивчати, складні для просторового 
сприйняття, розділи математики, наприклад, стереометрію, за допомогою 3D-
об'єктів та 3D-моделей в програмному забезпечені MozaBook на 
інтерактивній моделі EdPro. Організація колективної або індивідуальної 
роботи за допомогою програми з 3D-моделювання – Blender, дає можливість 
учням краще розібратися у конструкції стереометричних фігур, а значить 
зрозуміти їх будову. Роздруковану за допомогою 3D- принтера фігуру можна 
побачити та потримати в руках, а це стимулює цікавість дітей до ще 
незвіданого, здобуття ними нових знань та навичок, а це в подальшому  
мотивує до вивчення нових технологій. 

Поєднання набутих знань на уроках математики та інформатики та 
власного життєвого досвіду стимулює дітей до вивчення нових програм, дає 
можливість краще розуміти навчальний матеріал. Адже, коли предмет 
цікавий та легкий для розуміння, а учень розуміє і бачить практичну 
значимість його застосування у життєвих ситуаціях, він впевнено буде 
прямувати до поставленої навчальної цілі, швидше досягне успіху, а це, у 
свою чергу, ще більше буде мотивувати учня до навчання. 
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Початок 90-х років ХХ ст. характеризувався розробленням нового змісту 

загальної середньої освіти України відповідно до мети та завдань 
національної школи. Реформування початкової ланки освіти відбувалося в 
межах єдиного для всієї освітньої сфери законодавства, в якому було 
визначено нові цілі освіти та механізми їхнього досягнення. Шляхи оновлення 
змісту початкової загальної освіти було окреслено низкою нормативних 
документів державного рівня. Прийняття низки документів у період 90-х рр. 
ХХ – початку ХХІ ст., а саме Закону України «Про освіту» (1991 р.), який 
слугував основою для всіх інших нормативно-правових документів в галузі 
освіти на початку 90-х рр. ХХ ст. Державної національної програми «Освіта» 
(«Україна ХХІ століття») (1993 р.), Закону України «Про загальну середню 
освіту» (1999 р.) [1; 2], сприяло активному обговоренню проблеми 
формування навчальної діяльності молодших школярів на державному рівні; 
широкому залученню до вивчення досліджуваної проблеми наукових кадрів; 
зверненню до світового досвіду відносно проблеми компетенізації освіти; 
розробці та впровадженню підручників і посібників розвивального характеру; 
науково-дослідній експериментальній роботі з формування ключових 
компетентностей учнів; усвідомленню того, що організація навчання на 
засадах діяльнісного підходу, цілеспрямована робота вчителя з формування 
повноцінної навчальної діяльності здатні озброїти молодших школярів 
комплексом загальнонавчальних умінь і навичок, які забезпечують 
формування вміння вчитися; ефективному впровадженню інноваційних 
технологій навчання тощо. Отже нормативно-правова база є вагомим 
чинником у здійсненні суспільних реформ і модернізації освітньої галузі. 

Дослідники О. Овчарук, О. Локшина [3] відстоюють думку про те, що 
трансформація змісту освіти виступає одним з найважливіших складників 
процесу її модернізації, а системоутворюючим чинником якості шкільної 
освіти, як зазначає О. Савченко [4], є якість змісту освіти. На думку вченої, від 
того, якими є мета і теорія відбору змісту, його структурування за освітніми 
галузями, предметами, на скільки точно він співвідноситься з потребами та 
можливостями дітей конкретного класу, значною мірою залежить і 
ефективність початкової освіти. 

Реформування освіти, зокрема місту освіти, передбачає передусім 
запровадження державних стандартів початкової, базової та повної 
середньої освіти, оновлення навчально-методичного забезпечення галузі 
освіти. Закон України «Про освіту» визначає державні стандарти освіти як 
такі, що встановлюють вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової 
підготовки в Україні. Так, одним із перших механізмів оновлення змісту освіти 
й контролю за його засвоєнням став Державний стандарт початкової 
загальної освіти, який був прийнятий у 2000 р. та затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. № 1717 «Про перехід 
загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний 
термін навчання» [1, с. 161-213]. Цей документ було розроблено відповідно 
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до можливостей дітей молодшого шкільного віку. Він передбачав всебічний 
розвиток та виховання особистості через формування в учнів повноцінних 
мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок, бажання й уміння 
вчитися. Принципово новим для початкової школи стало те, що вперше 
змістом початкової освіти поряд з функціональною підготовкою за роки 
початкової освіти передбачено набуття учнями достатнього особистого 
досвіду культури спілкування і співпраці у різних видах діяльності та 
самовираження у творчих видах завдань. Основні освітні лінії стандарту 
наскрізь пронизані діяльнісною лінією.  

Прийняття Державного стандарту початкової освіти викликало 
необхідність розробки нових типових планів, програм для початкової ланки 
загальноосвітньої школи, створення нових підручників, методичних посібників 
для вчителів тощо. Уперше в історії української освіти зміна цілей, структури 
й змісту освіти відбулися на основі Державного стандарту початкової освіти. 
Їх було прийнято з метою забезпечення єдиного освітнього простору, 
розвантаження змісту початкової освіти, створення умов для утвердження 
особистісного навчання, орієнтацію на реалізацію компетентнісного підходу 
до змісту освіти, на формування універсальних компетенцій.  
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Українському суспільству, що сьогодні розвивається, потрібні 
кваліфіковані педагоги, самостійні у процесі прийняття рішень, здатні до 
взаємодії, володіють характеристиками готовності, динамізму, адаптивності, 
гнучкості, відповідальності, правосвідомості. Освітнє середовище повинно 
бути таким, щоб його учасники не лише функціонували у правовому 
суспільстві, але і створювали його. 

У зв’язку із цим перед науковою спільнотою і, відповідно, перед 
педагогами, постають такі завдання: 

- реформування суспільствознавчої й правової освіти;  
- становлення системи громадянської освіти; 
- етичне, правове громадянське виховання школярів як громадян 

правової держави – України; 
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- виховання учнів у дусі цінностей демократичного суспільства; 
- адаптація школярів до сучасного життя тощо [1]. 
На нашу думку, досягнення цих завдань можливе через призму 

дослідження та використання компетентністного підходу в освітньому 
середовищі, в основі якого повинні знаходитися здатність (уміння) з 
врахуванням набутих, і головне – за умови функціонування правової 
компетентності майбутнього учителя.  

Для здійснення радикальної реформи у сфері освіти на основі 
компетентнісного підходу та функціонування правової компетентності 
сучасному суспільству потрібен фахівець, який володіє правовими знаннями 
у різних галузях права, уміє застосовувати їх на практиці, вести роботу з 
профілактики правопорушень посеред студентства, який сприймає правові 
цінності як цінності особливо значущі [2].  

Зважаючи на таку необхідність, в сучасному українському суспільстві 
сформувався стійкий і довготривалий запит на особистісно-орієнтовані 
педагогічні особистості, на вчителя – вільного і критично мислячого, творчого, 
своєрідного і активного. Функції педагога в цих умовах не можуть 
обмежуватися лише передачею сукупності умінь, здобутків, навичок, у тому 
числі правових.  

У психологічній і педагогічній літературі ситуація вживання знань для 
вирішення професійних завдань, у нашому випадку завдань, пов’язаних з 
формуванням правової компетентності, трактується як певний рівень 
засвоєння цих завдань, а також умінь і навичок. Найважливіший 
психологічний акт, який висуває специфічні вимоги до формування 
особистості професіонала, полягає в тому, що засвоєні в процесі навчанні 
знання, уміння, навички виступають у професійній діяльності вже не як той 
предмет, на який направлена їх активність, а як засіб вирішення принципово 
інших, ніж у навчанні, завдань і проблем [3].  

Досліджуючи проблему формування правової компетентності, необхідно 
ще раз зупинитися на самому поняття «правова компетентність». Дане 
поняття поєднує у собі ознаки двох наук: права та педагогіки.   

Європейська система кваліфікацій пропонує, на нашу думку, найповнішу 
сукупність професійних компетенцій, що дає можливість створення 
оціночного апарату щодо сформованості правових умінь, знань, навичок у 
майбутнього спеціаліста [4]. Основні з них:  

- когнітивна – зумовлена використанням набутих теоретичних знань; 
- функціональна – набута в процесі трудової чи соціальної діяльності, 

навчання; 
- особистісна – уміння адаптуватись залежно від ситуації, бути гнучким; 
- етична -  володіння набором професійних та особистих цінностей. 
Розвиток правової компетентності у фахівця відбувається впродовж життя 

у соціумі. Перебування у соціальній системі передбачає дотримання норм, 
законів, які є загальноприйнятними в ній. 

У процесі формування правових компетенцій у майбутніх фахівців 
особлива увага приділяється їхнім вмінням пристосуватися в соціумі, бути 
учасником та формувати громадянську позицію. Правова компетентність 
передбачає у тому числі й опанування чинного законодавства, розуміння 
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прав і обов’язків громадянина, специфіку формування правових інститутів, 
знання основних прав та свобод людини.  

Отже, необхідність переходу освіти на більш високий рівень, підвищення 
вимог до якості правової підготовки фахівців в сучасних умовах призвели до 
того, що заклади вищої освіти України почали орієнтуватися на підготовку 
компетентного в багатьох галузях фахівця, на формування особистості, яка 
самостійно керує вибором своїх дій і визначає поле їх застосування, здатна 
нести відповідальність за свої правомірні та протиправні дії з високим 
ступенем адаптивності в ситуації зміни професійної придатності. 

Розглянуті визначення терміну «компетентність» та їх складові 
поєднуються в одне ціле, інтегроване утворення, яке є збірною 
характеристикою спеціаліста, проявляє себе у здатності до рефлексії, 
комунікації, вмінні адаптуватись, бути гнучким до умов, що виникають, у 
вмінні бути ціннісноорієнтованим, відповідальним за дії, вчинки, бути 
правосвідомим, дотримуватись моральних норм та принципів прийнятних у 
суспільстві [5]. 

Таким чином, компетентнісна парадигма освіти орієнтована на постійне 
збагачення і відновлення знань, удосконалення вмінь і навичок, їх 
закріплення і перетворення в компетентність. В свою чергу, правова 
компетентність є одним із елементів загальної професійної компетентності. 
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Якщо книга – це джерело знань, то бібліотека – шлях до нього… 

  
Децентралізація в країні, реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні зумовили реформування сфери 
освіти, надання  ширших повноважень об’єднаним територіальним громадам 
(далі – ОТГ), органам місцевого самоврядування,  самостійне визначення 
умов і структури мережі закладів  освіти, зміни порядку створення освітніх 
округів тощо. До важливих питань належить інформаційне забезпечення 
опорних закладів освіти та розгляд джерел інформації як основи державно-
громадського управління опорними закладами освіти, освітнього та всіх 
процесів у закладі, ухвалення управлінських рішень тощо. У межах цих 
матеріалів розглянемо цифрові бібліотеки як мегаджерело інформації для 
діяльності опорних закладів  освіти та їхніх філій.  

 Всеукраїнський день бібліотек в Україні святкують 30 вересня, відповідно 
до Указу Президента України № 471/98 від 14 травня 1998 року «Про 
встановлення Всеукраїнського дня бібліотек». Започатковане свято 
запровадили в Україні, враховуючи значний внесок національних бібліотек у 
розвиток вітчизняної культури, науки та освіти [7], подальше підвищення їх 
ролі в житті суспільства та підтримуючу ініціативу бібліотечної громадськості 
тощо, розбудову суспільства знань в Україні. Нині в нашій країні налічується 
близько 40 тисяч бібліотек, послугами яких користується близько 17,5 
мільйонів поціновувачів друкованих джерел знань [5].  

Крім того, слід констатувати, що сучасний етап розвитку ІК-технологій, 
соціальних комунікацій та Інтернету, як безпрецедентного каналу комунікації 
та розповсюдження інформації, фактично звільнює від усіх обмежень, 
«розмиває» кордони та надає можливості вільного та рівного доступу до 
різноманітної інформації та знань. А також, актуалізує завдання 
популяризації нових бібліотечних сервісів – онлайн бібліотек або «цифрових 
бібліотек». «Цифрова бібліотека – це бібліотека, в якій вся інформація 
зберігається в оцифрованому вигляді та яка не передбачає наявність 
документів на традиційних носіях…» [2].  

Це й не дивно, оскільки накопичення знань відбувається завдяки 
сучасному техніко-технологічному прогресу, в наслідок якого й відбулося 
створення цифрових бібліотек. Зауважимо, що переваг цифрових бібліотек 
порівняно з традиційними – багато. Насамперед, це інтеграція інформаційних 
ресурсів, доступність − здебільшого на безоплатній основі або за символічну 
плату − для широкого кола користувачів, ефективна навігація меню послуг, 
необмежений термін зберігання величезних масивів документів в електронній 
формі, висока інтегрованість знаннєвого контенту з інструментами 
високошвидкісного пошуку тощо. 
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Якщо користувач обирає онлайн бібліотеку, то йому не потрібно 
отримувати читацький квиток, вчасно повертати книги та журнали, 
приїжджати до бібліотеки особисто в пошуках бажаного видання, витрачаючи  
при цьому один із цінніших ресурсів ХХІ століття – власний час. Прочитавши 
із захопленням обрану книгу, можна відразу приступити до онлайн читання 
наступного джерела на своєму планшеті, рідері, мобільному телефоні, 
електронній книзі тощо. 

Акцентуємо Вашу увагу, що ще й досі, надзвичайно поширеними поміж їх 
користувачів є консервативні уявлення про завдання та функції бібліотек, 
незважаючи на розвиток в Україні цифрового суспільства. Саме такі уявлення 
є основною причиною низького рівня їхньої поінформованості про наявність 
нових онлайн сервісів, інформаційно-бібліотечних послуг і умов їх надання. 
Тож для всебічного розвитку особистості та поповнення їх знань в умовах 
безперервної інформатизації та розвитку цифрового суспільства пропонуємо 
керівникам і всім зацікавленим суб’єктам перелік українських і зарубіжних 
онлайн бібліотек для ознайомлення та раціонального використання в 
інформаційно-освітньому середовищі опорних закладів освіти та професійній 
діяльності. 

 «Портал» Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (URL: 
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/suak/corp.exe?C21COM=F&I21DBN=SLIR&P2 
1DBN=SLIR) – найбільша в Україні база даних наукової літератури, що 
пропонує  онлайн-пошук документів й інформаційних ресурсів, вільний 
Інтернет-доступ до електронного отримання довідково-консультаційної 
інформації тощо [1]. 

 «Відкрита книга» (URL:https://sites.google.com/site/openbookclassic/) – 
безкоштовна онлайн-бібліотека класики української та світової літератури. На 
порталі розміщено лише ті літературні твори, які стали суспільним 
надбанням. Матеріали можна завантажити у форматах pdf, fb2, doc, epub [1]. 

 «Читанка» (URL:http://chytanka.com.ua/) – дитяча онлайн-бібліотека, де 
зібрано книги українською мовою, які сьогодні вже не перевидаються, і тому 
їх навряд чи можна знайти в магазинах. Книги представлено у форматі DjVu. 
Для їх прочитання може знадобитися програма WinDjView [4]. 

 «Поетика» (URL:http://poetyka.uazone.net/) – найпопулярніша в Інтернеті 
поетична бібліотека українською мовою, яка створена в 1998 році та надає 
всім зацікавленим користувачам доступ до української поезії, підтримує 
українських поетів і є посередником для спілкування читачів і поетів [1]. 

«Слухай» (URL:https://sluhay.com.ua/) – безкоштовна бібліотека аудіокниг 
українською мовою. На цьому ресурсі зібрано класичну українську прозу та 
поезію, яку декламують відомі українські поети, актори, ведучі, музиканти, 
студенти. Незабаром в онлайн бібліотеці з’являться українські переклади 
світової літератури [3]. 

Не можна не згадати про Цифрову бібліотеку української літератури 
Торонтського університету в Канаді (URL: 
http://sites.utoronto.ca/elul/index.html) – це особистий проект  професора 
університету Максима Тарнавського. Цю бібліотеку створено для 
забезпечення вільного та безкоштовного доступу до електронних текстів 
української літератури всім зацікавленим читачам, особливо студентам поза 
межами України, де доступ до українськомовних текстів обмежено [1]. На  
увагу заслуговують безкоштовні книги в офіційних магазинах Google та Apple. 
Так власники Android та iOS-пристроїв можуть безкоштовно отримати доступ 
до великого спектру книг від класиків до сучасної літератури різними мовами. 

http://www.nbuv.gov.ua/
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Але за безлімітний доступ до електронних книг доведеться оформляти 
платну підписку  [6]. 

Завдяки розвитку  Інтернету, ІКТ-технологій та глобалізаційних процесів у 
світі, де-факто в усіх розвинених країнах створено онлайн-бібліотеки, як 
іманентні цивілізаційно-культурні феномени цифрової доби. Зауважимо, що  
якщо в людини немає можливості  побувати  в будь-якій  країні та 
ознайомитися з фондами її бібліотек особисто, то можна скористатися 
ресурсами онлайн бібліотек цієї країни.  

На сьогодні це реально та доступно. Стисло презентуємо найбільш  відомі 
цифрові бібліотеки Європи.  

Насамперед, це європейська цифрова бібліотека «Europeana» 
(«Європеана», URL:https://www.europeana.eu/portal/en). Мета цієї бібліотеки 
полягає  в забезпеченні вільного доступу до відсканованих сторінок книг, які 
відображають різні аспекти європейської культури. Інформація є доступною 
французькою, німецькою та англійською мовами. Надалі, в найближчому 
майбутньому, передбачено представлення джерел усіма європейськими 
мовами. На сьогодні «Європеана» містить більше 20 млн. цифрових об’єктів 
(тексти, зображення, звуки, відео) із бібліотек, музеїв, архівів Європи. У 
створенні «Європеани» взяли участь 34 європейські країни й понад 1500 
установ, зокрема: Національна бібліотека Франції, «Британська бібліотека», 
«Рейксмузей» в Амстердамі, «Етнографічний музей» у Стокгольмі, 
«Національна бібліотека Польщі» тощо. У 2012 р. сайт бібліотеки 
«Европеана» відвідало 3,5 млн онлайн читачів. Вивчені статистичні дані 
свідчать, що найактивнішими користувачами «Европеани» є шкільні вчителі, 
фахівці в галузі культурної спадщини та  поціновувачі, зокрема студенти 
гуманітарних спеціальностей. 

Національна бібліотека Франції «Bibliothèque nationale de France» або 
НБФ, (URL: http://www.bnf.fr/), яку мав можливість відвідати доповідач,  
зберігає збірки національної документальної спадщини й надає можливість 
ознайомитися з ними. Колекції «BnF» не мають собі рівних у світі. Це 
п’ятнадцять мільйонів книг й інших  друкованих видань. Це також рукописи, 
гравюри, фотографії, карти і плани, партитури, монети, медалі, аудіо- та 
відеозаписи, мультимедіа, декорації, костюми. У дусі енциклопедизму 
представлено всі галузі інтелектуальної діяльності, мистецтва та науки. 
Щорічно до фондів  бібліотеки надходить близько 150 000 документів, як 
обов’язкові екземпляри, або екземпляри одержані в результаті закупівель 
або пожертвувань. 

Електронна бібліотека «Галліка» (URL: 
https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop) доступна всім 
користувачам Інтернету. Бібліотека містить такі види документів: книги, 
журнали, газети, фотографії, плакати, карти, рукописи, партитури, 
карикатури. Кожен документ має цифровий ідентифікатор, так званий 
«Archival Resource Key» (ARK) Національної бібліотеки Франції. Тематика 
пропонованої «Галлікою» літератури є універсальною. Добре представлено 
науково-технічну та художню літературу, а також видання з гуманітарних і 
суспільних наук. Загалом електронні бібліотеки «BnF» та «Gallica» сьогодні 
забезпечують доступ більше, ніж до чотирьох мільйонів документів. 

Популярними є також й інші онлайн-бібліотеки та сервіси з електронними 
безкоштовними книгами. Це такі, як: 

- Wikisource (URL: https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Accueil) –  
безкоштовна бібліотека, яка налічує більше, ніж 250 000 текстів; 

https://www.europeana.eu/portal/en
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- ABU: Універсальна  бібліотека, що містить  288 електронних текстів  101 
автора (URL:http://abu.cnam.fr/BIB/); 

- Електронні книги для Ereader (ex Palm Reader) 
(URL:http://litteratureaemporter.free.fr/) є абсолютно безкоштовними та 
перебувають у відкритому доступі. 

Окремо слід розповісти про проект, розроблений у Франції, з продажу 
електронних книг – Numilog.com (URL:https://www.numilog.com/) – який 
пропонує користувачам величезний вибір електронних книг різноманітної 
тематики. На сайті проекту книги є доступними в різних форматах: Adobe pdf, 
ePub, mobipocket PRC, Microsoft LIT, Numilog.com. Це найбільший 
дистриб’ютор і рітейлер електронних книг у Франції. На сьогодні в його 
каталозі представлено більше, ніж 50 тис. видань, середня вартість яких  
становить 5–15 євро. Звісно, зазначений вище перелік цифрових бібліотек не 
є вичерпним, але надані вище посилання є актуальними для використання у 
життєдіяльності, професійній діяльності чи дозвіллі, та всім поціновувачам і 
шанувальникам книг.  

Резюмуючи, треба зазначити, що онлайн бібліотеки є важливим та 
необхідним елементом світової кільтурно-інформаційної інфраструктури, 
адаптація яких до цифрового медіасередовища стає необхідністю та 
потужним шансом як для особистого розвитку, так і для розвитку цифрового 
суспільства в умовах безперервного розширення інформаційного простору 
знань. 
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ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ У ВИКЛАДАННІ ПРИКЛАДНИХ 
ДИСЦИПЛІН  

 
Мартинець Вікторія Сергіївна 

Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу 
Україна 

 
У сучасному світі, де надпотужно розвиваються інформаційні технології, у 

освітньому просторі щоразу частіше появляються технологічні концепцій, у 
дуже швидкий проміжок часу стають універсальними. І зовсім не важливо, у 
якій сфері діяльності вони виникли чи сформувались. З’являючись в одному 
середовищі, вони майже відразу адаптуються в роботі інших. Саме таким 
шляхом, на нашу думку, сформувались сучасні освітні інформаційно-
комунікаційні технології, які реалізуються через низку цифрових інструментів. 

Беручи до уваги низку документів, серед яких Державна національна 
програма «Освіта Україна ХХІ століття», Закон України про освіту, Державну 
програму «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні 
на 2007-2015 роки» тощо стає абсолютно зрозумілим, що інформатизація 
освіти визнається одним із основних напрямків серед державних освітніх 
завдань. 

Важливого значення у цьому процесі набули сучасні цифрові інструменти, 
застосування яких дозволяє формувати інформаційне освітнє середовище. 
Саме воно дозволяє викладати спеціалізовані диципліни на достойному рівні, 
тримати увагу студентів впродовж усього заняття і використовувати важливі 
для молоді ґаджети для іхнього професійного навчання. 

Зупинимося детальніше на кількох з них. На нашу думку дуже важливим у 
викладанні дисципліни «Організація обслуговування в зпкладах ресторанного 
господарства» є цифровий інструмент QR-код. У перекладі з англійської мови 
(quick response) – швидкий відгук. Вперше заговорили про QR-код у Японії у 
1994 році. Під ним розумілидвовимірний штрих-коД, покликаний кодувати 
інформацію. Нодуванню легко піддаються е дивлячись на те, що винахід був 
пов’язаний із виробництвом, кодуванню легко піддається будь яка 
інформація, як текст, веб-посилання, цифрові знаки тощо. 

За поширеною інформацією в одному QR-коді може зашифрувати 7089 
цифр, 4296 символів (у тому числі і знаків кирилиці), 1817 ієрогліфів. 

Перевагою QR-коду є легке розпізнавання закодованої інформації 
сканувальнимобладнанням, у тому числі і фотокамерами мобільних 
телефонів. 

Чим цікавий цей інструмент у освітньому процесі? На переконання 
В. Дахнова саме ця технологія орієнтована на невеликий час для підготовки 
до заняття [1]. 

У процесі осягнення дисципліни «Організація обслуговування в зпкладах 
ресторанного господарства» QR-код може використовуватися на різних 
етапах заняття : на етапі актуалізації, під час формулювання мети, під час 
перевірки домашнього завдання; на етапі засвоєння основного змісту 
матеріалу, працюючи із індивідуальними завданнями; на етапі закріплення 
отриманих знань, виконуючи узагалюнюючі завдання тощо. QR-код дозволяє 
на парі включати студентів у різні форми роботи : індивідуальні, парні та 
групові. 
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Погоджуємося з міркуваннями В. Дахнова [2], який зазначає, що QR-код 
це один із напрямків додаткової реальності. Він поєднує реальні параметри з 
віртуальними і може використовуватися не тільки у електронному вигляді, 
але й у форматі роздаткового матеріалу. Посприяє такому виду роботи 
наявність спеціалізованих серверів, які легко можуть згенерувати потрібний 
код. 

Для роботи зручно використовувати інструктивні картки, на яких 
прописано алгоритм виконання завдання, адреси, на яких знаходяться 
потрібні матеріали тощо. 

QR-код може використовуватися для проведення лабораторних та 
практичних занять. Завдання закодовані у QR-коді для таких занять мають 
бути складніші і складатися, як правило, з кількох етапів. Вони розраховані на 
те, щоб студент міг виконати їх протягом заняття. Для їхнього виконання, 
необхідо не тільки користуватися різними інформаційними сайтами, але і 
генерувати свої QR-коди у вигляді відповіді, а це потребує певних умінь, або 
ж необхідності працювати над собою, реалізуючи площину самостійної 
роботи. 

Таким чином робота з цифровим інструментом QR-код спрямована на 
мотивацію студента здобувати знання у зручний для нього спосіб, сприяє 
його професійному становленню та розвитку індексу креативності молодої 
людини. 

Надзвичайно важливим елементом роботи викладача є реалізація 
зворотнього звязку у роботі з студентом. У класичній роботі на це 
витрачається багато часу. Сучасні інформаційні технологію дозволяють цей 
процес не тільки спростити, але зробити його швидким і цікавим. Цьому 
сприяє цифровий інструмент Plickers. Як значиться у статті Д. Алтинової 
Plicker – це зручний додаток для швидкої оцінки знань студентів прямо на 
занятті [1]. Часто кажуть, що це інструмент для реалізації зворотньго зв’язку. 

Для реалізації такої роботи необхідні картки для кожного студента та 
телефон чи планшет. Усе, що необхідне студентам, працюючи над 
дисципліною «Організація обслуговування в готелях» визначитися у 
варіантах a, b, c, d після того, як отримають запитання. Викладач тут таки на 
парі сканує відповіді і коректує зроблені помилки, пояснюючи матеріал, який 
не досить добре засвоїли студенти. 

Кожний студент отримує свою карточку із прихованою на ній відповіддю 
на поставлене запитання. Карточка, з якою працює студент, може мати такий 
вигляд:  
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На ній є літери, про які йшлося вище та порядковий номер, під яким 
міститься у списку групи конкретна особа. 

До прикладу, якщо необхідно швидко перевірити знання учнів з конкретної 
теми можна поставити запитання: «Які підприємства належать до основних 
засобів розміщення?» 

a – готелі 
b – кемпінги 
c – готелі, мотелі 
d – готелі, турбази 
Студентам просто необхідно підняти карточку з тою літерою нагорі, 

варіант котрої видається їм вірним. Викладач сканує відповідь і оголошує 
результат. Таким чином можна перевіряти домашнє завдання та рівень 
засвоєння нової теми. Сервіс Plickers дозволяє дуже зручна форма для 
реалізації тестових завдань як з вивченого, так і з поточного матеріалу. 

У роботі з засвоєння навчального матеріалу надзвичайно важливе 
значення має цифровий інструмент «ментальна карта». Ментальна карта у 
перекладі з англійської (Mind map) означає карта розуму, пам’яті, думок. 
Автором цієї техніки є Тоні Бьюзен. Цікаво цей інструмент працює під час 
викладання дисципліни «Будівлі і обладнання в готельних комплексах». 
Матеріал даної дисципліни важко засвоюється студентами, тому на допомогу 
приходить ментальна карта за кожною темою, адже вона призначена 
формувати на рівні гіперзв’язків окремі мікроблоки, які реалізуються через 
ідеї, завдання, слова пов’язаних між собою та розміщені на певній відстані від 
головної теми. Такий цифровий інструмент «...використовується для 
генерування, візуалізації, структурування і класифікації ідей та як допомога у 
вивченні й організації матеріалу, при вирішенні проблеми, прийнятті рішення. 
Діаграма представляє семантичні або інші зв’язки між порціями інформації. 
Елементи діаграми розташовані інтуїтивно згідно з важливістю концепта та 
організовані у групуваннях, підрозділах і зонах» [4]. 

Мусимо зазначити, що погоджуємося з міркуванням А. Окад, який вважає, 
що «Ментальна карта (mind map, асоціативна карта, інтелект-карта) 
будується на основі ключових слів або картинок, які відображають частини 
головної ідеї» [5].  

Така карта допомагає не тільки студенту систематизувати свої знання, 
але може стати у нагоді і викладачеві у структуруванні матеріалу курсу. 

Таким чином можемо стверджувати, що цифрові інструменти є просто 
необхідними у сучасному освітньому процесі, оскільки вони допомагають 
засвоїти та впорядкувати знання студентам та зробити його цікавим. 
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д-р. політ. наук Семигіна Тетяна Валеріївна, Чистякова Анастасія Олександрівна 

Академія праці, соціальних відносин і туризму 
Україна 

 
Вступ. У світі щорічно народжується від 10 до 20 млн дітей із вродженими 

аномаліями. Відомо, що частота виявлення вад розвитку з віком збільшується 
і до кінця першого року життя досягає 5–7% [1]. Розумово відсталі діти, діти зі 
зниженим інтелектом, з труднощами в навчанні, з особливими потребами 
тощо – одна з найчисельніших категорій дітей, що відхиляються в своєму 
розвитку від норми. Частка таких дітей у загальній дитячій популяції дорівнює 
близько 2,5% [5]. У дитини із затримкою розумового розвитку достатньо часто 
спостерігаються фізіологічні особливості, внаслідок яких вона може 
повільніше розвиватися і пізніше проходити загальні для віх дітей етапи 
розвитку. Таким чином, інтелектуальна недостатність впливає на інтеграцію 
дитини та сім'ї, що виховують таких дітей.  

З-поміж важливих складових соціальної реабілітації дітей з порушеннями 
розумового розвитку та їхніх родин відзначають: залучення дітей із 
порушеннями розумового розвитку до спортивних занять, які надають 
можливість корекції та компенсації наявних психофізичних порушень у 
розумово відсталих дітей [6; 12]; формування практики свідомого батьківства, 
що зменшує рівень прояву агресивної поведінки у дітей та підвищує рівень 
задоволеності батьків процесом виховання й взаємодії з дітьми [10; 11], 
впровадження дошкільної, шкільної та позашкільної інклюзивної освіти [4] 
тощо. Комплекс втручань на рівні сім’ї та громади також має призводити до 
зменшення стигми і дискримінації, що, в свою чергу, впливає на зменшення 
тиску на родини, які виховують таких дітей.  

Мета цього дослідження – охарактеризувати динамічну модель 
фізкультурно-оздоровчого реабілітаційного центру інклюзивного типу для 
дітей із порушенням розумового розвитку. 

Результати дослідження. Проведений аналіз дає підстави вважати, що 

при побудові моделі фізкультурно-оздоровчого реабілітаційного центру 
інклюзивного типу для дітей з порушеннями розумового розвитку слід взяти 
до уваги низку важливих теоретичних та практичних підходів.  

Насамперед, у нагоді має стати концепція розвитку аномальної дитини, 
розроблена Л. Виготським [3]. Вона відображає закономірності психічного 
розвитку дитини з порушеннями психофізичного розвитку. До них, зокрема, 
належать: системність будови психіки людини, і порушення однієї функції або 

https://naurok.com.ua/post/trendi-osviti-yak-vikoristovuvati-qr-kodi-u-navchanni
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функціональної системи тягне за собою цілу низку відхилень, унаслідок чого 
формується атиповий розвиток особистості; виділення у розвитку дитини 
первинних (ядерних) відхилень і вторинних напластувань, зумовлених 
первинними відхиленнями тощо. Відповідно до цієї концепції мають 
формуватись основні напрями проведення навчально-виховної і корекційно-
розвивальної роботи з дітьми дітей, визначатись  індивідуальна зона 
ближнього розвитку кожної дитини. 

Формування моделі також має спиратись на культурну модель 
інвалідності [8] та культурологічну концептуальну модель розумової 
відсталості [2]. Обидві ці моделі виходять з того, що суспільство вже 
накопичило чималий соціокультурний досвід щодо адаптування осіб з 
порушеннями розумового розвитку до достойних форм життя у громаді. 
Свідченням цього науковці вважають розгалужену мережу реабілітаційних та 
навчальних закладів і систему підготовки фахівців різних спеціальностей 
(соціальні працівники, психологи, педагоги, медики, реабілітологи різного 
профілю, програмісти, розробники спеціального обладнання), та цілі галузі 
для виготовлення певного приладдя, іграшок, книжок тощо. Сюди ж можна 
віднести формування інклюзивних спортивних і рекреаційних закладів, які в 
багатьох країнах підтримує держава [9]. 

Важливо зважати на підходи до формування інклюзивного середовища, 
якому притаманна низка ознак: спланований і організований фізичний 
простір, у якому б діти могли безпечно пересуватися під час групових та 
індивідуальних занять; наявність сприятливого соціального та емоційного 
клімату; створені умови для спільної роботи дітей, а також надання один 
одному допомоги в досягненні позитивного результату. Тобто, це середовище, 
де всі діти – незалежно від своїх освітніх потреб та психофізичних 
особливостей – здатні розвивати свою соціальну компетентність, 
вдосконалювати  навички, а також відчувати себе частиною спільноти [7].  

На нашу думку, існують переваги включення інклюзивного компоненту не 
тільки до освітніх, а й до спортивно-реабілітаційних послуг. Ці переваги 
стосуються самих дітей з особливими потребами, інших дітей та фахівців. 
Так, інклюзивна реабілітація для дітей з особливими потребами дає 
наступні переваги: поліпшує когнітивний, моторний, мовний, соціальний та 

емоційний розвиток, прискорює набуття нових вмінь та навичок, дає 
можливість орієнтуватись на приклад інших дітей, допомагає налагоджувати 
дружні стосунки зі здоровими ровесниками, забезпечує участь у 
громадському житті. 

У Києві діє ГО «ДФОРЦІ «Соціум» – організація, що займається фізичною 
реабілітацією та спортом серед дітей із порушеннями психічного і розумового 
розвитку. Організація є відособленим, колективним членом ВГНОІ 
"Спеціальна Олімпіада України". Тренерсько-викладацький склад 
складається з п’яти дипломованих фахівців з видів спорту, фахівців з 
фізичної реабілітації та соціальної роботи.  

Держава недостатньо підтримує такі проекти, фінансування практично 
відсутнє. Це є причиною того, що штат працівників дуже обмежений, не 
вистачає спеціалістів для повноцінного надання послуг, а саме: 
реабілітологів, масажистів, дефектолога, логопеда та тренерів-викладачів із 
плавання. Підтримка організації здійснюється завдяки благодійним внескам 
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та грантовим підтримкам. Це не дає змогу впровадити комплексний підхід до 
надання підтримки дітям з порушеннями розумового розвитку та родинам, що 
їх виховують. 

Аналіз специфічних потреб та соціально-психологічних проблем сімей, що 
виховують дитину з порушеннями розумового розвитку, проведений на базі 
“Соціуму”, виявив основні запити, що можуть бути використані при 
формуванні динамічної моделі центру: залучення дитини із порушеннями 
розвитку у групу до нормотипових дітей; заняття з дефектологом/логопедом; 
надання соціально-психологічного супроводу сім’ям дітей з інвалідністю; 
спільне відвідання культурно-мистецьких заходів; проведення «Чаювання» 
один раз на місяць. Тобто висловлені запити стосуються як додаткових послуг 
для дітей, так і здійснення соціально-психологічного супроводу сім’ям дітей з 
інвалідністю, анімаційна робото тощо. Тому ідеальною моделлю роботи 
Центру можна вважати включення всіх вищеперелічених елементів шляхом 
залучення спонсорів та грантової підтримки. При цьому важливим фактором 
моделі реабілітаційного центру інклюзивного типу видається активізація 
батьківського руху з метою популяризації та інформування громади про 
можливості центру. 

Висновки. Модель фізкультурно-оздоровчого реабілітаційного центру 

інклюзивного типу для дітей із порушенням розумового розвитку повинна 
враховувати такі сучасні підходи, як концепція розвитку аномальної дитини, 
культурну модель інвалідності та культурологічну концептуальну модель 
розумової відсталості. Інклюзивність середовища в фізкультурно-
оздоровчому центрі означає, що діти мають змогу розвивати свою соціальну 
компетентність, вдосконалювати навички, а також відчувати себе частиною 
спільноти незалежно від стану свого здоров'я і рівня розумового розвитку. 
Проведене дослідження виявило основні запити родин клієнтів центру 
«Соціум», що можуть бути використані при формуванні відповідної 
динамічної моделі центру.  
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